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USPAC, NO SIGNA L’ACORD DEL 0’30 A PETICIÓ DE L’AFILIACIÓ 

 
Com ja hem informat en diversos comunicats, USPAC va sotmetre a votació de la seva 

afiliació la signatura de l’Acord que avui es signarà i el resultat de la mateixa, com ja 

vam anunciar, va ser: 

 

67’3% EN CONTRA i 32’7% A FAVOR 

 

 

Per tant, USPAC, tenint en compte la demanda de la 

majoria dels nostres afiliats, NO el signarà. 

 

 

 

Motius pels quals NO signarem: 

 

1- S’ha sotmès a votació de l’afiliació i aquest ha estat el resultat. 

 

2- No s’ha tingut en compte la proposta que sempre ha defensat USPAC: l’aplicació 

del 0’30 al complement específic de l’escala bàsica i intermèdia, la qual cosa 

considerem era el més just i beneficiava al gran gruix del col·lectiu. 

 

Tampoc s’ha tingut en compte cap de les esmenes presentades per part de la nostra 

organització sindical: 

 
• Torn fixe de nits voluntari, compensat econòmicament  fora de l’aplicació del 0’30 

i aplicant coeficients per tal d’eixugar el romanent que genera el 7X7. 

 

• Baixar a 50 anys l’exempció de nocturnitat, com abans de l’acord del 2015. 

 

• La indemnització per l’ús de roba particular, és un punt que hem defensat 

reiteradament i ja aprovat en el si del Consell de Policia, per tant, entenem que 

és d’aplicació directe i no és necessari incloure en aquest acord. Demanàvem 

actualització de l’import (que data de 2007). 

 

• Votar fora de l’Acord el punt referent a classificació i actualització retributiva de 

llocs de comandaments. 

 
Atenent doncs a què no s’han tingut en compte ni propostes ni esmenes de la nostra 

organització sindical i que ens devem a la nostra afiliació, no signarem. 

 

                                 USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S  
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