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MODIFICACIÓ INSTRUCCIONS PAP’S I ABSÈNCIES (I.T) 
 
 
Ahir, dia 27 de juliol, ens vam reunir a la DGP per a tractar les modificacions de les 
instruccions de PAP’S i d’absències per motius de salut. En ser-hi allà es va presentar, 
oficialment als sindicats, el nou director de la policia, el qual va fer esment un breu 
esment a l'1 Octubre tot dient que faria cas a l'ordenament jurídic, i va puntualitzar 
que serien ells qui prendrien les decisions, amb un gest d’intentar transmetre 
tranquil·litat a la base del cos. El DGP no tenia més temps per a tractar aquesta 
qüestió, i va estar 5 minuts a la reunió. 
 
Tornem a les instruccions, per part d’USPAC es va deixar clar en un escrit presentat 
que la manera d’actuar de la SGRRHH i de la DGP en aquestes “reunions” no 
és cap negociació amb els sindicats, com diuen ells, és una imposició de la 
voluntat de l’administració en retallar constantment els drets dels Mossos.   
 
-DAD 80: entra en vigor l’1 d’agost, i a partir de la no serviran les declaracions 
jurades de l’ATRI i passem a tenir 37’5 hores/any sense que afecti a la nòmina. Ara 
serà amb únic justificant emès pel personal del sistema sanitari públic es podrà 
fer fins a 3 dies d'absentisme (van remarcar que s’ha d’anar al metge el primer dia 
que t’indisposes). Aquest justificant ha de ser visita o atenció mèdica, no fa falta 
posar el núm. de facultatiu, però si ha de sortir el nom del centre (de l’ICS) on has 
estat visitat. No acceptaran visites mèdiques del sistema privat.  
 
-IT (baixes): en el cas que algun company/a estigui de baixa per alguns dels motius 
aprovats pel Decret Llei, de 18 de juliol; detall de les malalties cobertes ( 
https://goo.gl/3hGt1e ), es farà amb caràcter retroactiu (20 dies abans del 21 de 
Juliol). Per a poder justificar aquesta malaltia, s’haurà de mostrar al personal 
d'administració el motiu de la baixa (recordeu, les administracions no poden fer 
còpies d'aquests papers, ni estaran en poder de l'administració) i en cas de dubte 
es tancarà en un sobre i es passarà al servei de vigilància de la Salut. 
 
-PAP’S: entrarà en vigor l’1 d’agost. Així doncs tindrem, com la resta de funcionaris 
de la GENCAT (no com fins ara, on ens van obligar a recórrer a la via judicial), 50 
hores/any, i la gent amb més de 6 triennis disposarà, exercici policial 2017-18, de 2 
dies addicionals de PAP’S, i un dia addicional més per cada trienni complert a partir 
del vuitè, a raó de 8 hores i 20 minuts per cada dia addicional. 
 
Modificaran el termini per a sol·licitar els PAP’S per via ordinària, passant dels 30 dies, 
actuals, als 20 dies d’antelació. En aquest punt i altres hem mostrat la nostra 
disconformitat, però han fet cas omís, per la qual cosa ens obligaran a recórrer, a la 
via judicial, aquells punts que no són ajustats a la normativa. Us informarem. 
   
Per a acabar, volem explicar com la SGRRH es va “queixar” de l’absentisme de finals 
d'any (intentant motivar les denegacions de PAP’S de finals de l'any policial), li vam 
deixar clar que la gent no fingeix les malalties, després va voler rectificar les paraules. 
 
 

COMPANYS, QUE NINGÚ US ENGANYI, ÉS UNA IMPOSICIÓ DE LA DGP 


