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EL BUTLLETI DE LA UNDO BE (POLOCDA DE CATAUPOT^ 

BARCELONA ABRIL - 1990 NUMERO O 

Presentado 
Teniu a les vostres mans el número O del nou 
butUetí delaUnióde Policía de Catalunya. 
Feia molt temps que en el Secretaria! es 
plantejá la idea de fer un senzill butüeti que 
servís de comunicado i de nexe habitual entre 
els afilíats al sindicar, pero fins el día d'avui no 
havia estatpossible f er-lorealitat. 
Amb "LA CANTONADA" volem fer-vos 
arribar periódicamentinformació detotsaquells 
temes que puguin ser del vostre interés i fer-
vos coneixedors deis problemes que tenim 
plantejats tant com a col.lectiu, com en els 
nostres habituáis llocs de treball i tots aquells 
que vagin sorgint. 
Encara que els principáis destinataris del 
butlleti serán els afíliats, aquest estará obert a 
tothom qui ho desitgi i us demanem ens 
adreceu tots aquells escrits i temes que 
considereu d'interés per els demés companys. 
Volem que "LA CANTONADA" sigui 
producte d'aportacions el mes nombrases 

f assibles. 
sperem que aqüestes pagines es vagin 

consolidant com una eina mes per la defensa 
deis interesos deis Mossos d'Esquadra i deis 
Policies Locáis, encara que si be els primers 
son mes nombrosos a la U.P.C., també volem 
que " LA CANTONADA" es fací ressó 
o aquells al tres amb els qui algún dia hauriem 
d'esdevenirlaPoliciade Catalunya. 
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ELECCIONS SINOICALS 
ESTAT DE LA QUESTIO 
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Aquesta reivindicado que el nostre 
sindicat ve plantejant des de fa 
molt temps, sense obtenir-ne 
resposta clara i concreta per part 
del Departament de Governació peí 
que fa a la data de la convocatoria, 
encara avui, després de sis anys de 
sindícalisme a la Policía 
Autonómica resta pendent de 
materialitzar-se. Com molts de 
vosaltres recordareu, l'any 1988 
l'ex-Director General Lluis Renau 
es compromete per escrlt amb els 
sindicats a celebrar les Eleccions 
Sindicáis en el sí del Cos de Mossos 
d'Esquadra al voltant del mes 
d'abrll de 1989. Aquest compromls, 
com d'altres adquirits peí 
aleshores Director, no es compll. 
Posteriorment, i a cadascuna de les 
oportunitats que hem tingut per 
parlar amb Tactual Conseller de 
Governació, 11 hem plantejat la 
necessltat urgent de fer Eleccions 1 
el fet de que el nostre siguí l'únic 
col.lectlu de funcionaras que encara 
no ha pogut exercir el dret a 
l'elecció de representants 
sindicáis. Pero malgrat tots els 
esforcos, encara no és gens ciar si 
es faran Eleccions Sindicáis ni 
tampoc quan. L'actual Comissari, 
senyor Cruells, ens ha expressat el 
seu desig de fer-les al voltant de 
l'estiu. Dubtem que aixó siguí 
possible, dones cal teñir en compte 
la manca d'una legislado que 
permetí la celebrado d'Eleccions 
Sindicáis especifiques en el sí de 
la Policía Autonómica, 

diferenciades de les de la resta de 
funcionaris de la Generalitat i la 
poca voluntat demostrada fins ara 
per Governació per a definir 

aquest marc-legal en no haver-se 
dut al Parlament el projecte de la 
Llei de Policía que, entre d'altres 
aspectes, ha de regular els drets 
sindicáis deis policies. L'úníca 
sortida que hi havla era la 
celebrado d'Eleccions aplicant el 
que determina la L.O.C.F.S. per al 
C.N.P. sustitutóriament i mentre el 
Parlament de Catalunya no legisles 
sobre la Policía de Catalunya. 
Aquesta darrera posslbllltat es 
bandeja amb la Inscrípció d'un 
sindicat de classe com a sindicat 
deis Mossos d'Esquadra en acceptar 
la Consellería la tesi que no era 
d'aplicació la L.O.C.F.S. peí que fa 
ais drets sindicáis donat que tots 
els artlcles fan referencia al C.N.P.. 
Cal dir que hi hagué divisió entre 
assessors jurídíes de 
l'Administració en la decisió de 
permetre l'existéncia de sindicats 
de classe i en l'aplícadó o no de la 
Lleí Orgánica en els aspectes 
sindicáis. 
Un cop posats en antecedents de 
l'evolució seguida fins fa poc peí 
tema que ens ocupa heu de saber 
també que com no hem copgat res 
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per part de Governació que ens 
permeti creure en una proprera 
convocatoria, el dia 22-2-90 li 
adrecárem un escrit al Conseller 
reclamant, novament, la 
convocatoria urgent d'Eleccions 
Sindicáis i també poder entrevistar
nos amó ell per tractar del tema. La 
resposta, fins el dia d'avui ha estat 
el silenci, mostra potser de 
l'interés peí tema. 
Mentrestant, i en els darrers 
mesos, es constituía una "Mesa 
Específica" per tractar amb Funció 
Pública temes que afecten ais 
Mossos d'Esquadra a la qual la U.P.C. 
no va ser cridada a participar-hi. 
Segons noticies arribades de 

la convocatoria d'Eleccions 
Sindicáis 1 la decisió del model 
sindical a aplicar (específic per ais 
Mossos o comú a la resta de 
funcionaris). El nostre sindicat ha 
estat apartat d'aquestes 
negociacions. 
Considerem un fet greu que es 
bandegi un deis tres sindicáis, i en 
aquest cas el nostre, el qual 
representa un nombre de Mossos 
d'Esquadra prou important com per 
a ser tingut en compte. 
Un cop mes es demostra quina és la 
voluntat de diáleg del Departament 
de Governació amb els sindicats i 
quin és el respecte pels drets deis 
funcionaris, en aquest cas deis 
Mossos d'Esquadra. 

ULTinfl HORA 
En entrevista mantinguda el día 8-3-90 anb el Comtesar i, Sr. 
Cruel Is, aquest ens manifestó la voluntat del Conseller de que les 
Eleccions Sindicáis al Cos de ílossos d'Esquadra es facin un cop la 
Lie i de Policio hagi estat aprovada peí Parlament. Segons ell, 
aixó seria al voltant de l'estiu, i les Eleccions es farien en el 
darrer trimestre, coincidint amb les de la resta deis funcionaris. 
El Comissari ens manifestó, també de part del Conseller, que la 
comissi ó de relacione entre I'Escola de Policio i els sindicats no 
es creará fins haver-se fet les Eleccions Sindicáis. 
Com podeu observar, aqüestes dues noticies son un exponent mes de 
l'interés del Departament de Governació per a garantir el lliure 
exercici deis drets i Mibertats sindicáis 
coneixement del funcionament de I'Escola ais 
peí Conseller i peí Director de I'Escola II. 

I d'allunyar del 
sindicats. "Bravo" 



ULTinfl HORA: 

El passat di a 21 de fiare varen fer a r r i ba r al Conissari de 
Protecció i Seguretat la preocupado del nostre Sindicat dauant 
deis fe ts esdeulnguts el d ia 18 a flontblanc, e ls quals entenen que 
anb una deguda previ s i ó i p l a n i f i c a d o s 'haur len pogut e v i t a r . 
Consideren que, en to t nonent, s'ha d ' eu i t a r correr r i scos 
innecessaris i enprar t o t s e ls n i t j ans que calguin i que e u i t i n de 
posar en p e r i l l a les persones, s igu in o no nenbres del Cos de 
flossos d'Esquadra. 
f l i t jancant copia de l ' e s c r i t adrepat al Conissari posáuen en 
coneixenent del Consoller de Gouernació la pe t i c i ó de la U.P.C. al 
respecte. 
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El passat 15-3-90 el Secretar iat publ ica el comunicat de prensa 
aue us reprodüin en aqüestes pagines: 
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Efs Mossos 
d'Esquadra 
volen una 
comissió de 
relacions 

LLEIDA. U Unió de 
Ponda de Caaíunys, sssnV 
cat integral per Monos 
dXsquadra. va denunciar, 
•fair.dretirdtqjustificat.per  
part del departameat de 
Gobernado i d> b asnaeóo 
de I'Escola de Policía de 
Catalunya, en el cotopaocat 
de b Ba de l cacob de Cata
lunya, aprorada pd Paria-
ment el mes de desembre 
dd85. 

Els integrants d'aquest 
coLlectiu van ¿emanar, de 
manera reiterada, la arado 
st^sM*»«MssssssJBaosdsssf 
entre 1 "Escola de PoBria. d s 
siodicaU de Poücia deis 
Mossos d-Esquadra tefe de 
la Polici a Local, que es 
Ttrnttn dass 1'arbde 14 de 
lesmentaria Pei i que encara 
DO ha estat constituida detv 
prés de cinc any* de ta s e n 

• un comuiñcat. h UnitS 
de- Polfcwudi CataJucr-
cxpBca que en tres ocaaioas, 
durant I any » , - & * • seraal-

da-ector de fEacofe. Jesús 
Maris Rodea, s na compro 
sses a crear b coenamó aen-
se que has?cotopsertai aen 
promesa Davant «"aixo, 
aquesta forca sindical 
s'adreca al conseuer de 
Governarió posant d lema 
en d seu condxement i re-

la Uei. L'UPC entén que 
squesta postura es "una 
mostra mes de la manca de 
respecte de Govemacio pd* 
drets sindicáis deis Moños 
d'Esquadra i deis alunases 
de b tercera proanodo. ac 
tuaiment en penode de loe 
mario a MoDet d s quals oo 
teñen reconegut cap tlret 
davant la direcao* 

LA MAÑANA 
Jueves. 15 de marzo de 1990 

Los Mossos 
exigen una 
comisión de 
relaciones 

BARCELONA 
La Unió de Poica de CmUun-
m sindica» Integrado por 
Mossos ifEsouadra. denunció 
"avasdeijicorm«cado,*el 
" • a j o irtajsttcado por pane 
del Departamanl de Govama-
<*S y de la drecbon de a Es
cota da Poicta de Catatonya 
en ai cumparmento da la Uei 
da rEscola de Catalunya. 
aprobada por al Parlamsnf an 
Ce3an*rede1985' 
Según esta Uei. en su anfcu-

» 14 se contempla la n a n k i 
da una 'corresión de refaoo-
nes* entra ta Escola de Poeda, 
tal sñdicaaoa da Poica Uos 
•o» «Escuadra y ka da a Po-
•ota Local -Eat, cwraakVi, 
daspuat de ojia hlay aa apre-
oera hace cnco artos. Bdavia 
no ha sido creada' "" 

En es* serado, continúe el 
comunicado de la agrupación 

•do arlo etacajef drector da la 

ojaprornaió a crear la comi-
aan. "sin que este compran* 
ao se haya cumplido' 

B ondea» rterpreta este 
•ncumpliireerrto 'como una 
muestra mas da la lata de res-
Pe» del Depártame* de Gc-
•amac» cor tos derechos s«v 
«¡catas de los Moasoa tTE». 
ouadra y da loa alumnos de la 
tareera promoción, acrualmen-
le en periodo de formación en 

Dian de T m n i n i 
dijous. 15 de nurc de 1990 tarragona 
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Juews, 15 de marzo de 1990 

Los Mossos 
denuKianla 

^ actitud de 
Gobernación 

LLEIDA.— La Unión 
de Poticía de Catalunya, 
sindicsto que representa 
ales Mossos d'Esquadra, 
ha denunciado pébiica-
mente d "retraso isqasti-
fíesdo s o r p a n e del 
dcparramenip de Gober-
nación y la dtrecaos. de 
la escuda de Poücia de 
Catalunya en d cunapli-
n ú e o » de b ley de b 
E « « i n , aprobada por;d 

«leí «5-- El L._ 
rrf m 1 la rn u iáa ik b 
comisión de i rboooes 
entre d centro de fcann*-
cióa policial • los nndi 
estos de lea Mossos y b 
Pólices LocaL 

Ls UPC afirma que d 
director de la escuda, 
jesús Maris Rodea, se 
comprometió orsimea ce 
y por escrito a b crea
ción. El sindicato consi
dera que "este incampü 
miento es una muestra 
más de b taita de respec
to dd departamento de 
Gobernación nacía los 
derechos sindicales de 
k» Mossos d'Esquadra y 
de loa alumnos de b ter
cera promoción* 

La Unió de Policía 
de Catalunya 
denuncia 
UKumpIíniientos 
deGovernadó 

R£DACOÓN 
< U Unió de Poucb de Ca-
raJunya, siisacaso integrado 
por Mossos d'Esquadra, ha 
ácaaacimáo ptiblicaniente d 
retraso mjvatifkado. por par-
fce dd Depsrtament de Gover-
**& y de b Direccio de b 
Escola de Pobcb de Cataiua-
ya de b ley de b Escola de 
Poticía de Catalunya, aproba
da en d Parlatnent en diciem
bre de 1985. 

Dicha by, en su artículo 
1*>, conteinpb b creación de 
b Comissió de relacions' en
tre b Escola de Policía y los 
sindicatos de b Policb Autó-
n o m « > de b Policía Local b 
cual, después de cinco anos 
desde b arjrobacióo de U ley 
« » no ha estado creada. 

Según esac sindicato, ea 
*res ocasiones, durante d ñ o 
1989, d actual director de b 
e-orda, Jeaés María Rodea, 
*e ha ajmprooattido a crear b 
cornada, sia que este com-
Prooaso ae naya rim-rJi^ 
Asas esto b UPC se ha dirí-
pdo al cocaefier de Govexna-
<**• **en Gcems, poniendo d 
•erna ea su cooocuniento y re-
ebnaandod csmipüniiento de 
7-3*.5o" h c r e* c» c« de b 

U UPC entiende que este 
íacuniplinuenso es una mues
tra más de b falta de respeto 
dd L>panameat de Governa-
ctó con los derechos abaja» 
les de los Mossos d'Esquadra 
y de los al uranos de b tercera 
promoción, actualmente en 
penodo de formación en Mo
lla, quienes están faltos de 
cualquier tipo de derecho ame 
b dirección 
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ELS MOSSOS A LA PRESÓ 

A
rriba Corcuera aPalau. 
El rei de les rebaixes, 
Jordi Pujol, el rep amb 
cortesía. AI scu costal, 
fcrm i perdurable al Uarg 
deis anys, en els regims 

i en les circumsláncies, un Jo-
sep Gomis somricnt. El 
presiden! Pujol, com a bon 
boii¡;ucr inrtocent, signa la 
liquidació pura i simple de la 
nostra policía. L'acord és 
concloent: ara que la Policía 
N acional va de color blau calia 
caiw iar 1'uniforme ais mossos 
i. ais pobres, no se sap ben be 
perqué, se'ls condemna a anar 
ales presons. El vestit sera ben 
gaianl; un nou uniforme de 
Hamanis ratllcs blaves i blan-

ques. Cal que se'ls vegi de 
lluny i duguin un barret fosfo
rescen!.1 No sabem ben bé si 
se'ls respectaran les esparden-
yes. 
La nostra innoeent classe polí
tica calla. I no es dona publici-
tat a l'acord perqué el Govern 
de la Generalitat sembla que 
encara no ha perdul el senlit 
del ridíeul. És exlremadament 
llastimós que es presentí l'a
cord com el desplegament deis 
mossosd'esquadra. En loicas, 
el tito! de l'acord seria el del 
replegamenl deis mossos a 
guardareis edificis i els conse-
Uers. Tot i que, quan el conseller 
Vlolins té problcmes, ha de 
venir la Guardia Civil de Sara-

gossa a solucionar-los. No siguí 
que el Govem de la Generali
tat, intervenint en l'ordre pú-
blic, perdí prestigi! 
I tot plegat, si un dia se sap la 
veritat, es dirá que és culpa de 
Madrid i, conlenls i joiosos, 
dircm que tenim la nostra poli
cía protegint les presons de 
Catalunya. El que no ens diu la 
Cieneralílal és la gran satisfác
elo deis governadors civíls -
autorilats no escollides per 
ningú-, que están molt con
lenls amb l'acord, ja que quan 
els Mossos d'Esquadra subsli-
luexin la Guardia Civil a les 
presons, aquests podran anar a 
donar servci ais ciuladans de 
Catalunya, a les seves comar 

El Retaule 

M¡RA, 
M\ZA 

... ÑO, SI A 
MÍ MEN1PE 
EM V\&\ÜÑ 
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ques i poblcs. 
1 aquest acord ve acompanyal 
en el iem.ps amb un gran des
plegament de les forces de 
segurelat de l'Estat, dos mil 
nous efectius, noves súper-
comissaries, les mes bclles i 
atractivos membres femenines 
d'aqucstes forces, brigades 
especiáis, mixlemil/.ació de les 
cásenles de la f ¡iiárdia Civil a 
la Catalunya interior. 1 els 
mossos, uniforme de rallles i a 
la presó! Galdosos, Pujol, 
Gomis i el fantasmal i 
desconegut Crutlls, acompan-
yals peí general de camp Ro-
dés, carregal de banderes i amb 
un parell de gossos uniformáis 
de la seva escola, somriuen a 
lorti adrelparlanld'éxit, des-
prés de deu anys d' incompe
tencia i desidia. 
Ni el matcix Maciá Alavedra 
-que, si mes no, va lenir la dig-
nital de llegir al Parlamcnt de 
Catalunya el model policial que 
Catalunya necessita des d'un 
punt de vista racional- podría 
acceptarque aquest acordesti-
gui en la línia deis continguls 
d'alló que es va aprovar per 
unanimilat al nostre Parlameni. 
Pero, qui se'n recorda? Hi ha 
algú que lingui senlit del ridí
eul? 

El mes irisl de lot plegat, bro
mes aparl, es pensar en aquests 
centcnars d'homcs ¡ dones que, 
algún dia, es van il.lusionar en 
ésser policies de Catalunya ¡ 
que avui es troben convertils 
en funcionaris penitenciaris. Tot 
plegal, cU'.u ser allí) del "fem i 
fareni". . „ • 

Jaume I uig 

EL TRIflNGLE 
26-2-00 

Fa cinc mesos des que els Mossos ens f árem carree de la vigilancia exterior de la presó de la Roca 
(altrament dita de Quatre Camins"). Dones bé, sembla ser que les ments pensants de torn a la 
Conselleria de Justicia i de Governació no tinguéren en compte que els Mossos d'Esquadra també 
ens canviem de roba i ens dutxem. Al costat d'uns vestuaris ben grans i amb unes quantes dutxes 
destináis ais Funcionaris de Presons, s'instal.laren les dependéncies que ocupem a la presó pero 
sense vestuari i amb una única dutxa. A ningú no se li acudí pensar que podiem teñir el mal 
pensament d anar a treballar de paisa, cosa habitual en els membres de cossos de seguretat que es 
dediquen ala vigilancia de les presons. 
Després que sembla que se'n van ademar de la pinada i dir que s'havia de fer el vestuari, posar 
'taquines han passat els mesos i encara seguim igual. Com diuen en espanyol: "unos por otros y 
la casa sin barrer". No és només per una questió de comoditat sino de seguretat i discreció. 
Una cosa similar ha succelt amb la petició de vehicles camufláis peí desplacament a la qual cosa 
se'ns digué que es disposaria d aquests vehicles per anar i tornar de la Roca. Bé dones, fins ara, es 
continúen f ent amb cotxes patrulla o furgoneta (si és que n'hi ha a di sposici ó o no están espallats). 



RETRIBUCIONS: 

El projecte de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 1.990 preveu 
un increment salarial del 6%. Fins ara, a les nomines de gener i febrer s'ha 
fet efect iu un increment del 5% a compte de l'increment def ini t iu. Haureu 
pogut observar-hl el concepte "Increment a compte"; aquest es preveu, un 
cop aprovat rincrement def in i t iu, quedi desglossat en els dlferents 
conceptes (sou, tr lennis, complement de destinado 1 complement 
específlc). 
El concepte de "Minora addicional fons 1989" será Inclós en un deis 
conceptes abans esmentats, pero encara no s'ha decldit a quin. 
Amb la nómina de marc o abril es percebran les 52.525 pts de deute social. 
Per tal que us pugueu fer una idea de quant us representará l'increment 
salarial així com quina retencio a compte de l'IRPF us correspon us 
presentem el quadre de retribucions anual corresponent a 1.989. Un cop 
s'hagl aprovat l'increment def in i t iu per aquest any actualltzarem el 
present quadre. Totes les quantltats son brutes: 

LA RETRIBUCIO ANUAL ES LA SUMA DE: 

SOU BASE X 
TRIENNIS X 
COMP. DESTINACIO X 
COMP.ESPECIFIC X 

14MENSUALITATS 
14 MENSUALITATS 
12MENSUALITATS 
12MENSUALITATS 

A la retr ibució anual de 1989 cal afegir-hi la quantitat percebuda el mes 
de maig en concepte de "Compensado de pérdua del poder adquisitiu" 
(p.p.a.) 1 la suma de les percebudes cada mes com "Millora addicional fons 
89" 

RETRIBUCIONS 1.989 

MOSSO 
MOSSO(I) 
MOSSO (2) 

SOUBASE 
839706 
839706 
839706 

C.OESTI 
384564 
384564 
384564 

C.ESPECIFIC 
1180803 
1292234 
1403641 

TOTAL ANY 
2405073 
2516504 
2628911 

CAPORAL 
CAPORAL (1) 
CAPORAL (2) 

839706 
839706 
839706 

441168 
441168 
441168 

1458421 
1569828 
1681235 

2739295 
2850702 
2962109 

SERGENT 
SERGENT(I) 
SERGENT (2) 

1026900 
1026900 
1026900 

497784 
497784 
497784 

1548795 
1700220 
1771609 

3073479 
3224904 
3296293 

(DBRIGADESO ESCORTES 
(2)TEDAX 



FIES SOBRE COHDICIONS O'HRBITflBILITRT. RRR R LLE1DR 

La seu da la Oeiegacié Te r r i to r i a l de 
Llelda deis MDE fa angs que es troba 
inmersa en una provisional i t a t 
permanent a I'espera d"insta I la r -se 
en nous locáis. D'aixó j a se'n 
par lava amb l 'ex-alcalde Oronich, 6é 
dones, f ins fa quatre di es no s'ha 
signat un acord amb I'Rjuntament de 
Lleida per a la ubicacio de f in i t i va 
en eis nous locáis. Nous pero que 
necessiten d'obres de rehabi I i tac ió . 
R causa d"aquesta provisional i t a t 
permanent les dependencies i 
condicions d'habitabi I i t a t del 
personal al If destinat s'han anat 
degradant %%ns6 posar-hi gaires 
solucions, t re t de pintar i canviar-
ne uns vidres trencats. 
De la resta d'aspectes com vestuaris, 
cadires i seients, per exemple, res, 
i aviat hauran d'asseure a tér ra . 
Podran seure a la nova seu i podran 
posar-ne a I 'ex ter ior el reto I de 
"Mossos d'Esquadra" que ora el 
Sergent Cap de la Te r r i to r i a l té 
guardat no fos cas que el robessin, 
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ben fe t , la casa no está per a 
despeses innecesaries en re tá is dones 
si no pot mi l lorar les condicions 
d'habitabi I i t a t com voleu que comprin 
re to ls ?. 

RqUEST ES UN EXTRACTE DE Lfl TRULfl DE RETEHCIOHS A COHPTE DE 
L ' I . A . P . F . DEL 1989 EHCARA UIGEHT AQUEST AHV. QUAH SUATI LA 
HOUA TAULA LA PUBLICAREN EH RQUEST BUTLLETI. 

Sense 
I.H.P.F. Filis Numero de filis 

RETRIBUCIO ANUAL S c 1 2 3 4 5 

Finsa 840000 . . 
Mes de 840000 . . . 2 i 
Mes de 900000 . . . 5 3 2 1 
Mes de 1000000 . . . 8 6 4 3 2 1 1 
lies de 1100000 . . . 10 8 7 5 3 3 3 
Mes de 1300000 . . . 12 11 10 8 6 6 4 
Mes de 1500000 . . . 14 13 11 11 9 9 7 
Mes de 1700000 . . . 15 15 13 13 12 10 9 
fies de 2000000 . . . 18 17 16 15 14 13 12 
Mes de 2300000 . . . 19 18 18 17 16 15 14 
Mes de 2600000 .. . 20 20 19 18 17 17 16 
Mes de 3000000 . . . 21 21 20 20 19 19 18 
Mes de 3500000 .. . 22 22 22 22 21 21 20 
Mes de 4000000 .. . 23 23 23 22 22 22 22 
Mes de 4500000 . . . 25 25 25 24 24 24 23 
Mes de 5000000 . . . 26 26 26 25 25 25 24 
Mes de 5500000 .. . 27 27 27 2? 27 26 25 
(S) : SOLTER ( O :C :ASAT 
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IB COIWEIVI 1.990 
Per tal d'agilitzar les negociadora deis acords de l'any 1.990, la U.P.C. juntament amb la 
U. G. T. hem acordat en reunions passades, presentar una proposta en comú deis temes que 
creiem mes importants, juntament amb les esmeres deis acords de l'any passat. 

1.- La cobertura del servei per un sol Mosso enllocs com poden ésserel Palau 
Robert,Palau Marc,Roda 0, etc.Áquest sindicat ha sol.licitat que hi hagí un mínim de 

dos mossos de servei. La resposta per part de la D. G.S.C., donada peí propi Sots-Director 
General va ésser de que es fará un estudi, per tal de poder-no cobrir quan entri la nova 
promoció. Pero en el cas de Roda 0, concretamente diu que no és un lloc per "sepultar" 
una persona que esta en la plenitud de les se ves facuitáis, per tal de vigilar un parking. 

2 - Denuncia per part de les dones afiliados que demanen la solució a la manca d'espais 
destinats a la se va higiene personal, ai xí com la irregular situado del periode post-part. 

3.- Bestretes: Proposem la creació d'un fons suficient, en el qual s'inclogui la totalitat de 
la plantilla, per la possible solicitut de dues pagues anticipades per persona. 

4.- Vacances: Aquest sindicat no está disposat a aceptar l'augment del periode de vacances 
d'estiu a mes de cinc messos segons els pactes de l'any 1.989. A mes, demarem que els 
toras de vacances es facin en tres mesos i mig (del 15 de juny al 30 de Setembre). En cas 
de canvi de destinado, quadrant o número d 'escamot, es respectará el tora de vacances as-
signat. 

5.- Pas a la Segó na Activitat: S'ha elaborat un estudi que es presentará a la D. G., per a la 
realització de la segó na activitatdels Agenís majors de 55 anys; així com la jubilado deis 
mateixos, abans de l'edat en que es fa actualment. Aquests agents faran horaris de treball 
diurn (intensiu o partit) i de dilluns a divendres, i es tindrá cura de que el lloc de destí si
guí adient amb les condicions personáis de l'interessat. Volem que s'estableisd un premi 
especial per antiguitat per servei en el Cos, consistent en gaudir, per una sola vegada, 
d'una setmana adicional de vacances, la qual s'efectuará en condicions idéntiques a les va
cances ordinarios. També volem que gaudeixm d'un premi especial d'antiguitat reís 35 
anys en el Cos, consistent en gaudir, per una sola vegada, d'un mes de vacances a realitzar 
en la forma abans esmentada. 

6.- Toras Fixes: Havent elaborat una enquesta sobre la possibilitat d'obtenir un tora fixe, 
treient-re conclusions positives, es presentará 1'informe corresponent per a la seva realit
zació. No estem d'acord amb la possible solució que donava la D. G.S.C. juntament amb el 
sindicat S.U.M.E., en la que es proposava treure una part proporcional del complement 
específic deis que facin toras diürns, per tal de pagar ais que treballin tora noctura. 



COJWEIVI 1.990 
7. -Presons: Donada la situado horaria que comporta el desenvolupament del servei de 
presons, aquest sindical sol.licita que la D. G. es faci carree deis ápats diáris del personal 
de servei, o bé un altre tipus de compensado económica digna. 

8.- Complement de Productivitat. Segons es va estatuir en els acords signáis per 1 'any 89, 
l'esmentat complement s'havia de cobrar basant-se en el total de la massa salarial, cosa que 
no s'ha acomplert i també creiem que aquest complement ha estat ridícul per la qual cosa 
demanem peí present any un augment adient del mateix i que s'estableixi un serios sistema 
de valorado per tal d'evitar que una sola persona decideixi l'assignació d'aquest comple
ment i també e vi tarem les indi sposí cions no jusüficades deis agents que tant perjudiquen a 
la resta deis companys que han de cobrir el seu servei. 

9.- Redúcelo de la Jornada Laboral: Segons els últims convenís deis funcionaris, després 
de l'aprovació de la reducció de la jornada laboral a 35 h., se sol, licita aquesta mateixa re-
ducció per a tots els components del Cos. 

10.-Comput d'Horari: Actualizar la quantitat de 1 500 pts per dia de desplacament segons 
la pujada del nivell de vida, així mateix les 31.500 per quinzena complerta que es dona en 
els Plans D' Estiu. Es tindrá en compte a pe ti ció deis interessats la proximitat de residen
cia ais diferents servéis de treball, a l'hora de la planificado deis servéis. 

11 .-Llicéncia d'armes: Per raons no aceptables per aquest sindical, la D. G. no contempla 
la posibilitat d'otorgar laUicencia per tal de gaudir d'unasegonaarma, al.legant que el 
problema és de Madrid. Havent fet les pertinente averiguadons a la Comandancia de la 
" Guardia Civi" 1, h em esbrinat que aquesta no ni posa cap problema, sempre i quan vingui 
aprovada per part del Director General. 

12. Permisos de Conduir; Sol. licitem la creado de mecanismes de cobertura deis rises de 
privació del permís de conduir i del voluntan de responsabilitat civil il. limitada, 
assisténcia i defensa jurídica i nances judicials, ais agents conductors deis vehicles oficiáis. 

13. Especialitzacións: La D. G. ha d'establir amb tots els sindícate la relació de les difer
ents especialitzacions. Així mateix establira les bases per l'accés i la formacíó requerida 
de les diferents especialitats. 

14.- Material i Vestuari: La D. G. facilitará el material i vestuari adequat i indispensable 
per a cadascún deis servéis en els terminis que quedin establerts. També es fara un estudi, 
juntament amb els sindícate, deis diferents uniformes i del material adient per a les tasques 
adesenvolupar. 

15.- Polissa d' Asseguranca. La D. G. financará el cost de la prima d'una polissa 
d'asseguranca que garanteixi a cada agent una indemnització de 10 milions de pessetes en 
cas de mort o invalidesa derivada d'accident de treball, en les condicions que estableixi la 
polissa subscrita. 
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ProduTa certa estranyesa, 
escoltar con el nos t re ex-
DI rector General declarava 
davant del Tribunal en espanyol, 
seapre hauiem cregut que no 
sabia par lar-1 o. La veritat ós 
que seapre ene ¡maginávem un alt 
carree de la General Itat 
declarant en cátala davant deis 
tribunals de la «ate i xa forma 
que ho fea aolts de nosaltres 
quan soa citats a un judie!. Per 

alguna cosa 
Const itucló, 
a" Autonomía i 
Normal ització 
encara que tenia 

tenia la 
L'Estatut 

la Llei de 
Lingüíst ica, 

dubtes de si 
aquesta és d'aplicación quan hom 
coapare ix 
processat, 
Consellers 
qualitat 

en qualItat de 
dones els Honorables 
que foren citats en 
de test¡monis i 

I'advocada de la General itat, sí 
que declararen en cata Iá, 
contrariament al que uan fer els 
tres processats, encara que en 
el cas d'un d'ells és natural 
dones no haurla pogut fer 
carrera professional allá d'on 
provenía si durant el franquisae 
hagués utilltzat el cátala. 

Estea pensant, dauant els 
aconte ixeaents que estea vlvint 
els flossos, de deaanar a la 
Gerencia de Seguretat Uial que 
fací extensiva la campanya a 
favor de l'ús del case ais 

riossos d'Esquadra, ja que en 
pocs di es l'hem hagut de treure 

I la" mes del que era 
alguns hem hagut de 
la pols i les 
I a I tres hem tingut 
d'estrenar-1 o i 

coaprovar que son de talla única 
o bé que tenia el cap aassa 
gros. Ja ho sabeu; "Fes servir 
el cap, posa't el case" (ahí i 
no el perdeu coa algú que 
sobes). 

de la "taqul 
habitual i 
treure'n 
teranylnes 
I'ocas I ó 

Els qui tlngueu el cotxe aab 
aatrícula anterior a B-4251-FZ, 
GE-2540-V,L-8451-J,T-2411-T( 

haureu d'haver passar la I.T.U. 
abans d'acabar el 1.990. Les 
datee son: matricules acabadee 
en 0,1 el Ir. Triaestre; 2,3 i 4 
el Juny;5,6 i 7 el 3er. 
Trlaeetre; 7,8 i 9 el 4rt. 
Triaestre. Per si us ho esteu 
preguntant: els cotxes del Cos 
(caauflats o no) també ha de 
passar-1 a en la data correeponen 
a la aatrícula, per tant si un 
dia aneu de serve i i us aturen 
els de Tráfic I denuncien el 
vehlcle per la I.T.U. ja sabréu 
el per que. 
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Segons hem sentit a dir a La 
Cantonada, L'Escola de Policía 
ha fet curt anb el Pressupost de 
l'any 1989 i per a estalgiar en 
despeses ha retal Iat la 
contractació deis serueis de 
neteja i ha enconanat la tasca 
ais futurs companys nostres 
(altranent dits "asplrants"). 
Celebren aquesta inlclatlga de 
la Di rece I ó de I'Escola dones 
conpartin que saber fer la 
neteja será un Inportant 
conplenent a la fornació 
práctica deis futurs policios. 
Lanenten que tots els que ja 
estén en actiu no se'ns hagi 
facilitat aquest ti pus de 
fornació I pensen en incloure-ho 
a la "Plataforma Reiulndicativa" 
del Congeni. Esperen que no hl 
hagi denuncies deis sindícats 
del sector de la neteja per 
intrueisne professional. 

Enhorabona ais conpanys 
seleccionats per a anar a 
Rlenanya, tant ais qui ho han 
estat per concurs con els qui ho 
han estat per designado 
directa. 

Benginguda la iniciativa de 
posar a l'abast de tots els 

(g&2J!ff® 2JM)& 

nenbres del Cos la possibil itat 
de giatjar a carree de 
Gogernació. 

Fins ara nones uns quants hagien 
estat dlstingíts anb giatges a 
Canadá, París, Italia, Euskadi, 
Gran Bretanya, ñlenanya, i ara 
es fa extensiu. 
Cal eenentar l'oportunitat del 
giatge en uns nonents histories 
con son la reunlficacló 
alenanya, fet inportant per 
l'esdegenir d'Europa al qual els 
fio 3 sos d'Esquadra no podien 
restar indiferents. Bon giatge i 
conpte en no prendre nal I 
apreneu de galentll. 
Porteu-nos un trocet del flur. 
Fins agiat. 

LR REDRCCIO 



I" Escola. 
- Ja sabem que com Aspirant a Mosso, heu d' estudiar i fer els servéis de seguretat de 
I* Escola, a part d' aixó feu algún altre tipus de tasca que no siguí purament policial? 
- Si, per ezemple, escombrar les aules. 
- Com Aspirant a Policía trobes normal que hagueu de fer aquest tipus de tasca? 
- No, i menys tenint en compte que a 1'Escola existeix un grup de dones 
que s'encarreguen de la nete ja, i que a la nova promoció de la Guardia 
Urbana de Barcelona, que fa poc que ha arribat, els hi nete jen. 
- Si no m'equivoco, el vostre sou es de unes 52.000 pts.aproximadament. 
- Si, és corréete. 
- Tal i com está el nivell de vida, el trobeu suficient? 
- Naturalment que no, i molt menys pels companys que están casats, 
precisament per aquest motiu, la primera setmana ja varen plegar 
dotze companys 
- Amb aquest sou, els que son residente, han de pagar quelcom per a viure a 1* Escola 
durant la formació? 
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- Sí. Els hi costa 36.000 pts., amb aixo els ni entra, el menjar i la 
bugaderia, pero ai xó només de dilluns a di venares, perqué dissabtes i 
diumenges no obren els menjadors, per tant han d'anar a casa seva 
quatre cops al mes amb 16.000 pts. que els ni resten, o bé dormir a 
Ia Escola pero menjant fora. 
- La ríete ja de les habitadora qui las fa? 
- La fan els mateixos residents, i un cop feta els hi passen revista. 
- No trotes que a l1 Escola, s 'está duent a terme una mena de disciplina militar? 
-Sí . 
- Que opines d'aquesta disciplina? 
- Dones que si m'hagués agradat, m'hagués "re-enganxat" quan feia la 
Mili. 
- Quina imatge s'us dona a 1' Escola deis que actualment ja son Mossos d' Esquadra? 
- El que realment m'estranva és que no es comenta res, per part de la 
Direcció de 1* Escola, sobre Mossos actuáis, ni ens donen cap ti pus 
d'explicació, absolutament res. 
- Davant tots els problemes que teniu, no hi fan res els Delegats de classe? 
- Ho entenen, pero teñen mes por que ganes de discutir res, com 
tothom. 
- Poden reclamar-ho tot al Director de 1'Escola, o bé teñen problemes per expresar 
totelquevoldrien. 
- No poden discutir-no tot, perqué el Director diu que hi ha coses (la 
majoria de les principáis) que son "indiscutibles", amb una clara 
actitud dictatorial, també hi ha coses que les va concedir fa dos mesos i 
mig, i encara no les ha fet. 
- Les decisions que pren el Director de l1 Escola respecte ais problemes que aporten 
els delegats, penses que son democrátiques? 
-No. 
- Us han dit el motiu del per qué no feu practiques amb els Mossos, i en canvi sí que 
les feu amb els Policies Locáis? 
- No, deis Mossos no ens en parlen absolutament gens,i pensó que aixó 
no pot ser positiu per qué d'aquí a tres mesos, els que surtin Mossos, 
arribaran al seu des tí sense teñir ni idea de com fer el servei, per culpa 
daaquesta manca de relació oficial. 
- I per finalitzar, creus que a 1'Escola de Policía, hauria d'haver-hi representants 
deis sindicáis del Cos? 
- Sí, perqué avui a Ia Escola és necessari que algú reguli 1'actitud del 
Director, i d'alguns funcionaris a qui es permet el luze de donar tot 
tipus d'ordres ( com per ezemple la Cap de Secretaria Académica, que 
té molt poc de democrática), i aixi poder-nos defensar sense teñir por a 
represa! ies. 

Uolem agrair des de la U.P.C. la coI.Iaboraci ó d'aquest Rspirant i omitim la 
seva identitat per deslg d'ell matelx donat qué com ja heu vist a 
I'entravista a I'Escola de Policio de lio I leí es respira un ambiant de por a 
poss i bIes rmpresáI i es. 
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Vivía jo en un país, on no havien arribat ni la "peristroika" ni tampoc la 
"glasnos". Em trobavaa l'atur, després d'baver complert el servei militar i buscava 
l'oportunitat d'esdevenir funcionari dones la vida allí estava molt "xunga" i aixo era 
una bona taula de sal vació que t'assegurava el futur per sempre mes. Així dones, 
vaig assabentar-me que i'aparel 1 de seguretat del país necessitava incrementar els 
seus efectius i que convocavaoposicions. Hi havia dos cossos policials: l'un era una 
mena de "Securitate", com la del Ceuscescu, l'altre era un eos civil depenent del 
governde la regió on jo vivia. Dones bé, vaig decidir de presentar-me aoposicions 
a Mossosky - el nom peí qual es coneixia aquest eos -. Ser Mossosky era 
engrescador, eren diferents deis de la "Securitate", eren mes oberts, del país, i no 
parlaven en rus sino en la llengua propia del país, que era també la meva. Es 
tractava d'un eos nou i pensava que hi tindria mes possibilitats de promoció 
professional. Estaven mes ben pagats i la perillositat era menor per ais Mossosky 
que per a la "Securitate" dones temen atribuides menys funcions - la majoria de les 
quals no revestien gran perillositat - i aixo també m'ajudá a decídir-me. Així va ser 
com vaig anar descobrint la meva vocació d'esdevenir policía. 

Un cop presa la decisió vaig presentar la sol.licitud per a ser admés a les 
oposicions. Després d'un calvari de vora dos anys de proves selectives vaig ser 
admés per a ingressar a 1' Escola de Policía deis Mossosky de la República. 

L' Escola estava situada en un antic "gulac" juvenil. El primer día de classe va 
ser el mes d'octubre. En presentar-nos al camarada Director em vaig endur el 
primer ensurt: el seu nom era Nicolaí Rodhesku i no vaig poder evitar de 
pensar si no m'hauria equivocatde departament a l'hora de presentar la instancia i 
en lloc de presentar-me a Mossosky m* havia presentat a la "Securitate". 

El segon ensurt arriba quan ens diguéren que fariem practiques els caps de 
setmana amb les policies deis comités locáis i que podía donar-se el cas de que ens 
toques fer-les a les repúbliques báltiques havent-nos de pagar nosaltres els 
desplacaments. Tot seguit se sentí una remor d'espardenyes - reglamentaries en la 
uniformitat - com senyal de protesta i el camarada Director Nicolaí Rodhesku, 
alcant-se de la cadira, roig d'ira, exclama, que si no estavem contentó ens en podiem 
anar, que erem els únics estudiants que cobravem per estudiar i que hauriem d'estar-
ne agraíts. Cal dir que el sou era ridícul: 52.000 rubíes deis quals se'n descomptava 
36.000 ais aspirants que s'hostatjaven ala residencia de 1'Escola. Sembla ser que el 
soroll d'espardenyes i el consell assenyat de la camarada Subdirectora Piuesku, la 
qual va fer gala de la se va acreditada professionalitat, van fer reconsiderar la seva 
postura al camarada Director Nikolai Rodhesku. Mostrant-se benevolent, amb un 
sonriure ampli enmarcat per la barba i peí reñexe de les medalles amb que el 
Ministre de 1' Interior 1'havia distingit en diferents ocasions, digué que ens pagaría 
1.000 rubíes peí desplacament. Davant de tanta magnificencia els aspirants 
ovacionaren clamorosament al camarada Nicolaí Rodhesku, i jo allí, aplaudint em 
sentía ten bé com un ximplet. Davant la mostra d'agraíment, el camarada Director, 
a qui la premsa pro-capitalista acusava de pro-soviétíc, saluda a l'estíl mes 
purament cabdillesc, mentre s'acomiadava cap el cotxe oficial que el partit havia 
posat a disposició seva i que no era cap Skoda ni Lada sino un flamant Renault 21 
d'importació amb teléfon i xófer incorporáis. Mentre el cotxe s'allunyava tots el 
seguiem amb l'esguard pensant en qué no pagariem per anar amb aquell cotxe 
encara que només fos al poblé de Paretonov, allí a la vora... 

Cont inuará 





SALA SINDICAL: 

El dijous al matí, de 10 a 13 hores, podreu trobar, normalment algü del Secretariat 
a la Sala Sindical, segona planta de la Direcció General de Seguretat Ciutadana, 
extensió telefónica 318, per a qualsevol tema o informació del vostre interés. 

SERVÉIS AIS AFILIATS; 

Per a tots els afiliats ens ha arribat, de la Caixa de Pensiona, l'oferta de la Llibreta 
Pensió 2000, amb unes condicions mes avantatjoses. Amb aquest butlletí us 
adjuntem un full propagandístic en el qual trobareu el número de telefon per mes 
informació al respecte. 

< ^ 
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Ajuest apjirtíJt restiro rtstrnX per a tots el coapiays 
qy¿ ndg\áa u*ilüz*r-lo per tul d*express»r k stvn ía-
juiíivjt, opiaió r»luií, «síatiaeat o dultes eavers * 
ivjjj«vol tea» gv* pug-ui ísstr d'iaterís p«r a «o?s els 
aostres Itctors. Corren Oiert *$ coaproael n ser to-
tdaeat oi jeítiu i 4o3uni s ortid*,, «a 1* mesw» «u* 
l'espti ao pera* ti, n totes les ««tes recudes. 
Acuestes anvraa d'naer sigatdes per ]* persea* o per-
soaes que les remetía. 

N. Envieu les vostres caites a: / 

N. U.P.C y ' 

DireccióGeneral de Seguretat Ciutadana. 
Unió de Policía de Catalunya. 
Passeig de Pujades, 9,2on pís 
BARCELONA08018 

Tots aquelIs que estigueu interessats en continuar rebent el 
butlletí Lñ CRNTONflDR, de forma gratuita, o bé uolgueu col.laborar 
d'una manera mes directa en la seva el.laboració, ompliu les dades 
que demanem en aquesta página i enuieunos-la a l'adreca esmentada, 
o directament a algú de nosaltres : Joan Uerdaguer, Francesc 
Cardús, Hagda Uiues o Lluis fl. Martínez. 

COONOMS N O M 
ADRECA LOCALITAT 
COMARCA PROFESSIO 

(Si sou Policía Local o Autonómica especifique-ho) 
POBLACIOONDESEMVOLUPEU LA VOSTRA TASCA LABORAL 

C.POSTAL TELF 
LLEOIU ALGUNA PUBLICACIO RELACIONADA AMB L'AMBIT POLICIAL? 
REVISTES TECNIQUES? (aunes ,esporis,dret...) 
CREIEU QUE PODIEU COL.LABORAR AMB LA NOSTRA REVISTA? DEQUINA MANERA. 

Us agro I B el vostre interés i us continuare» fent trasesa 
de la revista tan bon punt surtí el nuiero 1 . Fins a la 
propera. 

B.P.le 
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