
ŸPLA d’Autoprotecció i Seguretat tan 
Personal com per Infrestructures de la 
PG-ME.
Ÿ IMPLANTAR la Prevenció de Riscos i la 

Salut Laboral dels Agents de la PG-ME.

3. SEGURETAT:

Ÿ INTEGRAR una Passarel·la cap a altres 
Cossos Policials.

Ÿ INCLOURE una limitació pels Alliberats 
Sindicals (Máxim dos Mandats).

2. LA REPRESENTACIÓ SINDICAL:

4.LOGÍSTICA:
ŸREVISAR el Model Policial actual.
ŸActualitar la uniformitat i l’equipament 

(vehicles inclosos), segons el servei i 
territori.

Ÿ INCORPORAR un Sistema de Votació 
Electrònic per les properes Eleccions.

NO RENUNCIAR A LA RECUPERACIÓ DE 
TOTS ELS DRETS PERDUTS, i a més:

1. LA INSTITUCIÓ:
ŸDENUNCIAR la persecució ideològica 

interessada que pateixen companys i 
companyes.
ŸD E N U N C I A R  e l s  a c te s  co nt ra  l a 

integritat, la imatge i l’honor dels memres 
de la PG-ME.
Ÿ SER PRESENTS a la Taula de la Funció 

Pública.
ŸREVISAR el procediment de Dis�ncions i 

Condecoracions.

ŸPOTENCIAR la formació en primers 
auxilis, rescats i prevenció de riscos 
laborals.
Ÿ INCORPORAR la formació �sica dels 

agents en la jornada laboral o en hores 
específiques.

5. FORMACIÓ:
Ÿ INCREMENTAR la formació policial i les 

pràc�ques opera�ves tècnic-policials.

6. DRETS LABORALS:
ŸAVANÇAR l’Edat de Jubilació.
Ÿ IMPULSAR un nou Decret de Segona 

Ac�vitat que sigui integrador.
ŸACTUALITZAR el preu de les Hores 

Extres.
ŸREVISAR I MODIFICAR els torns per 

CONCILIAR la Vida Laboral i Familiar.
ŸACABAR amb els canvis sobtats en la 

planificació dels torns i serveis.
Ÿ EXEMPCIÓ de nocturnitat per als majors 

de 50 anys i/o 25 anys de servei.
ŸPLA de Carrera Professional per USC i 

Especialitats.

ŸREMUNERAR les tasques realitzades en 
funció  del  r i sc  profess ional  i  de 
responsabilitats assumides.

ŸREVISAR el sistema de valoració dels 
mèrits en els diferents concursos.

Ÿ ELIMINAR el PGA

ŸMILLORAR els criteris de Permisos i 
Llicències.

Les Nostres Reivindicacions
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Sindicalisme de País

Perquè construïm un nou Sindicat?

En primer lloc, vam veure la resposta brutal i desmesurada d'un Estat cap els catalans i 

catalanes, cap els nostres legí�ms representants, i les nostres ins�tucions, que feia 

trontollar les pròpies estructures democrà�ques de l'Estat espanyol.

En segon lloc, el posicionament o el silenci dels sindicats representa�us d'alguns dels 

nostres col·lec�us, com els del Cos de Mossos d'Esquadra, van significar de facto, 

l'abandonament de les ins�tucions catalanes i del nostre poble. Sí, el silenci d'aquestes 

organitzacions sindicals va donar força  aquells que creuen que les diferències 

ideològiques s'han de combatre amb contundència amb els instruments que calguin. 

Aquells sindicats que sempre havien manifestat que no s'havia de fer polí�ca des del 

sindicalisme, van acabar enarborant la seva bandera, en aquesta “creuada” contra els 

que pensen diferent. Des d'aquí el nostre suport als nostres presos i preses polí�ques, als 

nostres exiliats i exiliades, als companys i companyes represaliades, encapçalades pel 

Major Trapero i la Intendenta Laplana, i també a tots i cadascun dels ciutadans i 

ciutadanes anònimes que esteu pa�nt aquesta persecució, amb un substrat 

marcadament ideològic. 

És possible que molts companys i companyes que treballeu a la seguretat i les 

emergències, us feu aquesta pregunta. Nosaltres ens la vam fer fa just un any, poques 

setmanes després del que vam viure i veure l'1 d'octubre de 2017 a Catalunya.

I vam fer-nos algunes reflexions.

Per altra banda aquests mateixos sindicats 

tradicionals, s'han esforçat tots aquests anys 

en que perdem una consciència de classe que 

ha permès i ha potenciat enfrontaments 

estèrils entre els diferents col·lec�us de la 

seguretat i les emergències. Policies Locals, 

M o s s o s ,  B o m b e r s ,  P r o t e c c i ó  C i v i l , 

Emergències Mèdiques, etc. Aquesta pèrdua 

de consciencia de classe més enllà de millorar 

les condicions de treball dels nostres 

treballadors i treballadores, ha propiciat la 

construcció d'un sindicalisme eli�sta. Creant 

en l'imaginari d'alguns dels nostres col·lec�us 

la imatge que hi ha funcionaris de primera i de 

segona.

Els Nostres Valors


