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USPAC PORTA AL JUTJAT EL DISPOSITIU ÀGORA 
  

 

USPAC va interposar demanda judicial vers 
les Resolucions del Director General de la 
Policia de 21 de setembre, 28 de setembre i 3 
d’octubre de 2017 que establia les 
inhumanes condicions laborals pels 
membres del CME:  4x2 en torns de 12 hores 
de treball continuats. 

  
No únicament vulnera el Decret 146/1996, de 30 d’abril, que regula la jornada 
i horari laboral, sinó que a més incompleix les normes europees d’horaris 
laborals i seguretat i salut en el treball. 
  
A més d’interposar la querella contra el Director General de la Policia que es 
tramita davant el Jutjat d’Instrucció de Barcelona, fem la denúncia a 
Inspecció de Treball en quant a la vulneració de les condicions de seguretat 
en el treball de tots els efectius, també s’ha recorregut en via judicial 
les  3 resolucions del Director imposant aquell horari demencial. 
  
La resta de sindicats han acceptat les tres resolucions de l’Àgora i els horaris 
imposats, totalment arbitraris des del primer dia fins a l’últim dia en què va 
romandre l’operatiu. Torna a ser USPAC amb l’Àgora l’únic que no es 
conforma amb els abusos de l’administració.  
 

De fet també ens hem quedat sols amb la impugnació de “l’acord de la 
vergonya” 29-01-2015 i “l’acord de des-millores” 15-05-2017 signats 
per SAP-UGT i l’administració que romanent en procediments judicials oberts. 
  
Vam aconseguir acabar, el dia 9 d’octubre, amb el dispositiu Àgora, 
després d’una lluita insaciable des del dia 21 de setembre. I continuarem 
lluitant  perquè no es torni a maltractar mai més als agents del CME; vam 
resultar perjudicats TOTS els agents que vam intervenir en l’operatiu Àgora, 
sense distinció; i que aquells que han patit les conseqüències de l’operatiu, 
establert pel Major Trapero, hem de ser indemnitzats. 

 

 

USPAC EN DEFENSA DE TOT EL COL·LECTIU !! 


