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PETICIONS D’USPAC AL CONSELL DE POLICIA 
________________________________________________ 

 
Convocats de nou a un Consell de Policia, incomplint un cop més els terminis que marca 

el reglament, hem enviat la Carta als Reis (Conseller,  Director General i 

Subdirectora General de Recursos Humans) per si amb el beneplàcit de Prefectura 

s’aconsegueix aquest any 2023 millorar les condicions laborals i econòmiques al Cos de 

Mossos d’Esquadra. D’entre les moltes peticions que hem demanat estan: 

 

• Incompliment cronograma (trànsit, promoció territorialitzada, convocatòria accés 

mossos...). 

• Equiparació amb altres col·lectius especials de la Generalitat: 

o Retribucions nòmina (actualment estem parlant de més de 3000 euros 

anuals de diferència entre un mosso i un bomber) 
o Complement Operativitat Plena (1680 euros anuals en 12 mensualitats, 

en compensació per no IT) 

o Equiparar imports pòlissa d’assegurances 
o Reduir jornada anual laboral 

o Gaudir de la bossa d’hores extres en temps de descans. 

• Manca efectius APEN i SALES 

• Nivell 2 per Sala i OAC. 

• Compensació justa de la nocturnitat. 

• Regulació de l’Horari Especial Específic per garantir la conciliació familiar, entre 

altres mesures de conciliació (com revisar els períodes de vacances d’estiu per la 

família investigació) 

• Compensació econòmica de festius assenyalats, més enllà dels coeficients que 

s’apliquen en l’actualitat. 

• Pla de Carrera Professional tant per USC com especialitats. 

• Pròrroga dels AP, pel proper any policial, denegats reiteradament per part del 

servei per manca d’efectius o necessitats operatives. 

• Modificació del Decret 401/2006 per tal de valorar més l’antiguitat i experiència 

professional, entre d’altres punts a revisar. 

• Revisió de la compensació MOIN, insuficient (8 euros bruts) i per totes les 

jornades de 12 hores de treball així com actualització del preu del quilometratge, 

totalment desfasat també. 

• Ampliació GNP a altres unitats com ARRO, o qualsevol altra unitat , que de forma 

justificada o anàloga hagi de prestar servei de guàrdia no presencial fora del torn 

de treball. Revisar i actualitzar la compensació actual. 

 
El dia 13 de gener traslladarem aquestes, i d’altres peticions, al Consell de Policia, i 

esperem la presència, aquest cop, del Conseller “Absent”, i una negociació real 

col·lectiva per avançar en les moltes mancances que tenim. No volem assistir a una 

nova reunió de costellada: els moss@s estem cansats que ens prenguin el pèl! 

 

                         USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S 
                                                                                          Barcelona, 20 de desembre de 2022 
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