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143/2015                                                                             

 

  17/12/2015  URGENT: Presentació d’un Annex ?.  
  
A les 11:30 hores del dimarts dia 15 de desembre de 2015 el Departament 

d’Interior convoca a tots els sindicats que formen part del Consell de la Policia 

a una reunió a la seu de la DGP a les 13:00 hores del dijous dia 17 de 

desembre de 2015, mitjançant un email: 

 
Assumpte: Presentació Annex a l’acord de 29/01/2015 

Contingut: canvi de seqüència que contempla el punt  1.2.1 de 

l'esmentat Acord a les unitats operatives següents: 

· Unitat de Seguretat Ciutadana amb règim horari de torns (T) 

· Àrea Penitenciària (APEN) 

· Àrea Regional de Seguretat d'Edificis i Trasllats (ARSET) 

· Àrea Regional d'Instrucció d'Atestats i Custòdia de Detinguts(ARIACD) 

· Àrea Regional de Trànsit (ART) 

 

A les 17:01 hores del dimarts dia 15 de desembre de 2015 USPAC envia el 

següent email al Departament d’Interior: 
  

“Com a sindicat representatiu intentarem assistir a la reunió proposada 

per demà passat, tot i que no ho assegurem donat que amb tanta urgència 

pot ser ens és impossible desatendre altres compromisos. Sigui com 

sigui, us agrairíem ens féssiu arribar l’acta de la Comissió de 

seguiment de data 24 de novembre de 2015 a la que feu esment així com 

l’annex que ens voleu presentar, donat que ni USPAC ni la resta de 

organitzacions sindicals amb l’excepció del SAP vam estar convocats a 

la reunió de la Comissió de 24 de novembre. Donat que no disposem de 

cap informació al respecte, seria bo tenir aquests documents per saber 

a què farà exactament referència i quina és la finalitat de la reunió 

del dia 17?”    

 
A les 11:41 hores del dia 16 de desembre de 2015 el Departament d’Interior 

ens envia un email el qual ens envien adjunt el document de conclusions de la 

reunió de  comissió de seguiment de l'Acord de 29/01/2015 del passat dia 24 

de novembre de 2015 (està publicat a l’ intranet del CME). Pel que fa a l'Annex 

a l'Acord, aquest document se’ns informa que es lliurarà l’endemà a la reunió i 

es presentarà amb les conclusions de l'Administració respecte de l'informe 

favorable de la Comissió de seguiment. 

 

A les 12:43 hores del dia 17 de desembre de 2015 USPAC ha comunicat al 

Departament d’Interior que: “malauradament no podrem assistir a la reunió 
d'avui, tot i així ja ens lliurareu/adjunteu via email l'Annex de 

l'acord.” 

 

Des del dia 17 al 30 de desembre de 2015 el Departament d’Interior no ens 

informa de RES ni ens comunica RES fent cas omís al que s’ha sol·licitat. 
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El dia 24 de desembre de 2015 ens assabentem d'un document resum de la 

reunió del passat dia 17, el qual ha estat publicat a la intranet del CME amb el 

títol: “Reunió DGP i organitzacions sindicals representatives del CME [Notícia] 

(ARIACT , Modificació: 22/12/2015  13:36:12”, en el qual s'indica que la data 

màxima per a signar la proposta d'annex és el dia 22. 

 

¿...Com és pot signar un document quan la DGP no ens n’informa...? 

 

USPAC no signarà i està en desacord de la “imposició” de nous torns horaris, i 

el que es pretén és que aquests nous torns siguin, en tot cas, voluntaris. 
 

Atès els fets esdevinguts, la DGP, juntament amb la signatura del sindicat, 

que tothom sap, aplicarà el contingut de l’Annex el dia 1 de febrer de 2016. 

 

 

Us informem dels motius de l’ impugnació Judicial i l’estat en que es 

troba el procés iniciat. 

 
INFORME IMPUGNACIÓ JUDICIAL ACORD DE GOVERN 24/02/2015 

(PACTE CONDICIONS LABORALS MMEE) 

 

En data 17 de novembre de 2015 s’ha interposat recurs contenciós 

administratiu pels serveis jurídics d’USPAC vers l’acord de govern de 

data 24 de febrer de 2015, que ratifica el pacte entre l’administració i 

el sindicats SAP-UGT, SICME i AFITCME, per tres motius concrets: 

 

 

1. Suposa una rebaixa dels drets que es tenien fins ara. 

 

Molts són els exemples d’aquesta rebaixa de drets i entre es 

destaquen: 

 

a) La jornada laboral passa de 8.30 a 8.00 hores, el que suposa la 
supressió del 30 minuts de solapament d’horari, i per tal de fer 

el traspàs d’informació s’acollirà als drets de perllongament de 

jornada.  

 

b) Els primers sis dies que l’administració canviï la planificació 
no se’ls aplicarà el coeficient multiplicador que fins ara 

s’aplicava pel Decret 146/1996. 

 

c) Es canvien les seqüències de torn quan el que s’hauria de fer és 
donar a escollir als agents entre un o l’altre. 

 

d) S’amplia de 7 a 9 dies els màxims continuats de servei. En tot 
cas hauria de ser un dret però mai un deure. 

 

e) L’exempció de nocturnitat del agents, passa dels 50 anys o 25 de 
servei, a 55 anys en tots el casos.  
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Aquests canvis comportarien l’obligació de fer més hores de 

servei, amb més poder de canvis unilaterals de l’administració però menys 

retribució. 

 

 

2. Les condicions laborals passen de ser regulades per un Decret a un 
simple Acord de Govern. 

 

La Llei del cos de mossos d’esquadra estableix en el seu art. 47 i 

48.2 que les condicions laborals dels agents han de ser establertes 

“reglamentàriament”. Això significa que ha de ser un Decret, com el 

146/1996 o el 150/2010 vigents, que ho regulin. Al haver-se de fer 

per Decret s’han de complir diversos requisits i obtenir informes 

tant del Consell de Policia com de la Comissió Jurídica Assessora, 

per donar més garanties als agents. 

 

Al regular-se aquestes condicions per Acord de Govern no es 

respecten aquestes garanties i permet amb un simple escrit sense la 

signatura ni del President ni de cap conseller, modificar les 

condicions laborals dels agents. 

 

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, ja va preveure que per 

l’administració s’agafés a aquesta possibilitat, i per això es va 

reservar a una norma reglamentària (Decret), la potestat per 

regular les condicions laborals dels agents, tant jornada i 

horaris, com llicències, permisos i vacances. 

 

El President sempre té la potestat de dictar un Decret, però sotmès 

a mitjans de control de la seva legalitat, cosa que no passa amb 

els acords de govern. 

 

 

3.  S’exclou al Consell de Policia i a la resta d’organitzacions 

sindicals de la Comissió de seguiment de l’acord.  

 

A banda de l’exposat, el pacte fa esment a la carrera i 

reconeixement professional, qüestions que no han estat recorregudes 

per no tenir implicacions directes i tractar-se d’un simple recull 

d’intencions. 

 

Malgrat això, s’exclou a la resta d’organitzacions sindicals, 

representatives i no representatives, de la Comissió que es crea 

pel seguiment i compliment de l’acord de govern. Això vulnera no 

sols el dret fonamental a l' igualtat i de llibertat sindical, sinó 

que a més vulnera la pròpia Llei 10/1994, d’11 de juliol, quan 

recull que les organitzacions sindicals representatives tindran 

participació en l’establiment de les condicions laborals dels 

agents. 

 

S’adopta per l’administració i el sindicat signant una postura 

abusiva vers USPAC i altres organitzacions sindicals: o es signa el 

pacte i accepteu tot; o no tindreu veu ni vot respecte  a 

l’establiment de les condicions laborals dels agents. 



 

Pàgina 4 de 4 
 

 

El 24 de novembre de 2015 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 

Barcelona ha admès a tràmit la demanda, la qual requereix a la DGP que en 

un termini de deu dies al·legui el que consideri oportú respecte al punts de 

l’Acord del 29 de gener de 2015  recorregut per USPAC, dels quals s’ha 

sol·licitat com a mesura cautelar la suspensió dels efectes de l’acord de 

govern de data 29 de gener 2015, en concret dels punts següents: 

 

1.- El canvi de torn obligatori a la seqüència  T-N-F-M-F 

 

2.- La jornada de treball passi a vuit hores enlloc de les vuit i 

mitja.(Aclariment: Àrees afectades: APEN, ARSET I ARIACD) 

 

3.- Solament s’aplica el coeficient multiplicador del Decret 146/1996 a 
partir de la 6ª jornada en la que l’administració hagi decidit canviar la 

planificació de l’agent. 

 

4.- Es passa de la possibilitat d’obligar l’administració a treballar com a 

màxim 7 dies seguits a 9 jornades. 

 

5.- S’inclou la possibilitat de que es pugui treballar tots els caps de 

setmana d’un mes. 

 

6.- S’incrementa l’edat per poder eximir-se de l’obligació de treballar de 

nits: de 50 anys o 25 anys de servei, a 55 anys. 

 
7.- Es constitueix una Comissió pel compliment de l’acord amb exclusió 

de les organitzacions sindicals no signatàries. 

 

 

 

Us informarem puntualment de la resolució que adopti el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 

 

                                                                         
                                                                                                         

Catalunya, 30 de desembre de 2015. 
 

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya 

Apartat de correus, núm. 13  /  25080  Lleida (Catalunya) 

       
635 761 306 i 644 211 680 

 

uspac@uspac.cat   |   www.uspac.cat                                                     
 

 


