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CONSELL DE LA POLICIA 22-01-2021 (I) 

Després d'un any amb el Consell de la Policia aturat, divendres vam assistir a la primera 

sessió, a la qual únicament es van tractar 11 punts dels 27 que hi havia presentats, ja 

que l’agenda del Conseller d’Interior i President del Consell (Miquel Sàmper) no 

permetia la seva assistència al que restava de sessió. Des d’USPAC es va dir que era 

necessària la seva presència, per poder escoltar de primera mà les problemàtiques 

enquistades des de fa molt temps dels mossos i mosses. I que després de quatre mesos 

en el seu càrrec, creiem que ha de saber.  

 

Els punts tractats, en aquesta primera sessió, varen ser: 

 
• Constitució del Consell de la Policia, de conformitat amb els resultats de les 

eleccions realitzades en data 11 de març de 2019. 

 

• Informació sobre la situació generada a conseqüència de nul·litat de l'anterior 

procés electoral. 

 

• Aprovació de l’acta de la sessió de 24 de gener de 2020: USPAC s’ha oposat, ja 
que vulnera el nostre dret a assistir-hi com organització sindical representativa. 

 

• Informes sobre expedients disciplinaris (5): Hem posat de manifest les males 

praxis de la DAI, un cop més. USPAC s’oposa frontalment perquè es vulnera 

els drets de defensa i la presumpció d'innocència dels mossos. Té menys drets 

qualsevol mosso/a en un expedient disciplinari que un investigat en un 

procediment judicial. 

 

• Informació modificació art.68.1 b) de la Llei 10/1994 per incloure com infracció 

disciplinària l'assetjament. USPAC demana que també s'informi de qualsevol 

modificació de la Llei de Mossos, abans de modificar-la. 

 
• Aplicació de l’increment retributiu 0'9% establert als pressupostos de 2021: Estan 

treballant en l'aplicació efectiva a la nòmina, retroactiu des de l’1 gener 2021. 
 

• Fas, complement productivitat i extra pendent: Els dos primers suspesos per la 
modificació de la Llei de Pressupostos. El retorn de la paga extra de 2014 segueix 

vigent la previsió legal (en 2 pagaments, al 2021 i 2022). 
 

• Informació activitat de la DGP el 2020: Ens faran arribar la documentació 

concreta. La licitació de la nova uniformitat sortirà en breu i el repartiment 
s’iniciarà al 2021, sense cap data concreta i s’allargarà uns 18 mesos…  

 
Ens han citat, per continuar la sessió, el 29 de gener i així tractar els punts pendents. 
 

                 

                                     USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S 

                                                                                            
24 de gener de 2021 
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