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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

  

UN COMUNICAT QUE PODRIA ESTAR EN BLANC 
 

SOBRE LA GESTIÓ DE LA CRISI DEL CORONAVIRUS.  
 
Manifesten que han seguit les directius marcades pel Ministerio de Sanidad, gestor màxim de la 
Crisi del COVID-19 durant l’Estat d’Alarma. Ens han aportat dades sobre mascaretes i guants 
lliurats i en stock, gestions realitzades sobre higiene i material desinfectant lliurat. També han fet 
esment que l’aturada de les proves PCR ha estat per culpa del Ministerio de Sanidad, quan el 14 
d’Abril va treure un Acord on es demanava una Autorització Mèdica per realitzar la prova PCR. 3 
Setmanes de retard.  
 
Des del SEGCAT hem manifestat que no és normal que la Comissió de Salut i Riscos Laborals es 
reunís per primer cop el 17 d’Abril, quan el 31 de Gener ja es va proclamar la Pandèmia del 
COVID19. Que no es facin proves a TOT el Col·lectiu de Mossos d’Esquadra quan a altres 
Departaments de la Generalitat si es farà, com als Tècnics de Serveis Penitenciaris, crea greuge 
comparatiu a un mateix centre de treball. També hem reclamat com es computarà el temps que 
els companys vulnerables o confinats sense símptomes a l'espera de proves PCR han passat a 
casa, donat que no seria just que els fessin tornar les hores, quan ha estat per causes majors i per 
falta de previsió del propi Departament d’Interior.  
 
SOBRE ELS TEMES TRACTATS A LA MESA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA.  
 
S’ha fet esment del tracte rebut públicament al Cos de Mossos d’Esquadra, en no fer-lo esment 
en el Cossos d’Emergència que havien estat a primera línia i que rebrien una remuneració. Que 
després es va intentar arreglar per part del Departament d’Interior i del propi MHP Quim Torra, 
però el mal ja estava fet. El Conseller ha explicat que ha enviat una carta al Departament 
d'Economia per saber la partida destinada per a Cossos d'Emergència i que s'estudiarà les 
modificacions tècniques per cobrar-la Mossos també. Però, a data d'avui, no hi ha ni data ni 
quantia.  
 
Tampoc ens saben dir la data de pagament de la paga extra que ens deuen. Però reiteren el 
compromís de pagar-la perquè que anava lligat a l'aprovació dels pressupostos que es van 
aprovar el passat 30 d'Abril però en la situació de pandèmia. També ens manifesten que 
l’equiparació amb bombers, s’hauria de fer efectiu ja, però en la situació actual sabem el que pot 
passar.  
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SOBRE L’ESTAT DEL PREACORD DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA I LES MILLORES LABORALS  
 
Ens informen que el tema de la Jubilació Anticipada s'està tramitant i aquesta mateixa tarda 
s'està tractant a la "Comissió de Retribucions de Despeses de Personal" de la Generalitat. A data 
d'avui, no hi ha calendari clar de la seva tramitació. Tampoc sabem res de les aportacions 
estatals. Ni ens han donat data de quan es crearà el Grup de Treball que es va acordar en el 
Preacord.  
 
SOBRE LA MODIFICACIÓ PER LA PORTA DEL DARRERE DE L'ART.48 DE LA LLEI DE MOSSOS 10/94 
RELATIVA A LES INDEMNITZACIONS SUBSIDIÀRIES PER PART DE LA GENERALITAT EN CAS 
D'INSOLVÈNCIA.  
 
El Secretari Brauli Duart explica que és beneficiosa per al Col·lectiu però que l'afectat haurà 
d'instar un procediment aadministratiu el qual no és troba reglat i, per tant, es desconeixen 
totalment els criteris. Des del SEGCAT, els hem retret que no hagin comptat amb els Sindicats per 
realitzar aquesta modificació, demanem que aclareixin el procediments i, sobretot, que els 
Mossos i Mosses d’Esquadra que estan cada dia al carrer es sentin recolzats per la Generalitat de 
Catalunya si en alguna actuació el culpable es declara insolvent.  
 

TOTAL, UNA REUNIÓ PER A EXPOSAR ELS FETS I NO TREURE RES EN CLAR 
 

Tal com ha dit el Conseller Miquel Buch, aquest País es tornarà a aixecar! 
Però li recordem,a ell i a tots el polítics de Catalunya, que calen dirigents preparats i que 

sàpiguen què és el Cos de Mossos d’Esquadra i el que comporta. 

 

 

 


