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COMPENSACIÓ DEL CRONOS: NOU “ENGANY” DE LA DGP 
 
 
Des d’USPAC vam demanar que no s’obligués a tot el CME a cobrar hores extres, ja 
que rebíem queixes al respecte. La DGP ho va acceptar i va dir que deixaria triar entre 
cobrar i compensar. Les Oficines de Suport (O.S) van iniciar trucades als milers de 
mossos que van treballar per l’operatiu del Cronos. Les queixes van arribar aviat,  ja 
que no es donava informació del què pagarien, quan i com,... i si decidien compensar 
tampoc explicaven quins coeficients donarien ni on anirien aquestes hores. 
 
USPAC, el proppassat 22 d’agost, va registrar un escrit ( https://goo.gl/ULxrSD )  
demanant les compensacions del Dispositiu Cronos, basant-nos en la normativa. 
 
La DGP ens va convocar “d’urgència” a una reunió el dia 01 de setembre, amb la 
intenció d’explicar el què i com de les compensacions. Des d’USPAC vam fer arribar al 
Conseller, Secretari d’Interior, Director i Subdirectora la nostra queixa. Considerem 
que NO és un lloc vàlid per a tractar un tema tan rellevant, s’ha de fer al Consell de la 
Policia. USPAC va presentar aquest punt a l’ordre del dia ( https://goo.gl/Ue3Jqq ).  
 
Vam assistir a la “reunió” per a “agafar informació” i traslladar-la als afiliats i als 
serveis jurídics, tot deixant clara la nostra disconformitat ( https://goo.gl/jNiRxC ).  
En aquesta reunió la DGP va dir que aplicaria coeficients en base a la normativa. 
 

El dia 14 de setembre, en seu del Consell de la Policia, ens neguen resposta vers les 
compensacions del Cronos, i ens emplacen a una “reunió” posterior. Cal recordar que 
és Consell és l’òrgan competent per a tractar aquestes i altres qüestions. 

 
Finalment, aquest octubre han començat a imputar les compensacions al PGH de cada 
membre del CME. Aquí és on hem trobat la “sorpresa” que ens ha deixat la DGP. 
Aquells/es què van decidir “compensar” les hores, es troben que els hi estan 
“desplanificant” dies de treball durant el mes de gener de 2018. 

 
Des d’USPAC estem en desacord d’aquest nou “engany” de la 
DGP. Recordem que són els agents qui han de triar els dies 
festius, i no els planificadors. Així ho recull el decret 146/1996 
de jornada i horaris.  
 
USPAC té l’obligació de defensar els drets laborals dels agents, 
per la qual cosa ens oposem què sigui l’administració qui posi els 
dies festius. L’article 19.4 diu:" l'elecció del moment en que s'ha 
de gaudir dels dies lliures de servei correspon al funcionari, 
sempre que ho permeti el bon funcionament del servei." 
 
Hem detectat errors en les imputacions dels coeficients 
multiplicadors. En T/N no apliquen bé coeficient nocturn. 
 
Des d’USPAC instem a la DGP a modificar aquesta mala praxis, 

en cas contrari iniciarem accions judicials al respecte. NO volem més enganys. 
Volem el què és nostre.  


