En José Antonio Bitos Rodríguez, Advocat, Col·legiat núm. 1.838 de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona i Col·legiat núm. 742 de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus, amb despatx professional a
efectes de notificacions a Salou (Tarragona), Via Roma, núm. 20, 5è E,
qui actua com a President i en nom i representació de la UNIÓ
SINDICAL DE LA POLICIA AUTONÒMICA DE CATALUNYA (USPAC),
segons escriptura de poders que acompanyo, com millor escaigui
EXPOSO
Que l’article 47 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, estableix que la
jornada i l’horari de treball del cos de Mossos d’Esquadra seran
determinats reglamentàriament.
Que el reglament que desenvolupa aquest article és el Decret 146/1996,
de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels
membres del cos de Mossos d’Esquadra.
Que l’art. 5.1 del reglament estableix que el règim horari de TORNS és el
que es desenvolupa en unitats en què es requereix la presència
d’efectius les 24 hores del dia durant tot l’any.
Que l’art. 5.2 i 5.3 continuen dient que la jornada de treball anual es
distribueix en cicles de treball formats per les seqüències dels dies i els
torns de treball previstos en el quadrant de cinc setmanes (Q5) i en el
quadrant de reforç de tres setmanes (Q3) inclosos en l’Annex 1.
Que segons l’art. 5.7 el personal subjecte a l’horari de TORNS pot
sol·licitar de forma voluntària l’adscripció al Q5 ó al Q3, i la seva jornada i
horari de treball anual no podrà ser modificada excepte en cas de
decretar-se les necessitats del servei en situació d’emergència.

Que actualment hi ha unitats que requereixen la presència d’efectius les
24 hores del dia durant tot l’any però se’ls ordena fer un règim horari
ESPECIAL FLEXIBLE, sotmesos a un canvi de planificació horària amb
24 hores d’antelació i amb seqüències horàries no reglamentades com
Q10, Q5R, Q5S o d’altres.
Que les unitats on es requereix la presència d’efectius les 24 hores del
dia, que han de tenir un règim horari de TORN amb Q5 són:
a) La Unitat de Vigilància de l’ISPC.
b) La Sala Central de Comandament.
c) L’Àrea Penitenciària.
d) La Unitat Seguretat Ciutadana Aeroportuària.
e) La Unitat Seguretat Ciutadana del Transport Metropolità.
f) La Sala de Coordinació Inter policial de Catalunya.
g) El Grup de Seguretat del Complex Central.
h) De la Comissaria Superior de Coordinació Territorial de les
Regions Policials (excepte RP Metropolitana Barcelona):
1. Àrees Regionals de Trànsit.
2. Sales Regionals de Comandament.
3. Unitats de Seguretat Ciutadana de les Àrees Bàsiques Policials.
i) De la Regió Policial Metropolitana de Barcelona:
1. Sala Regional de Comandament.
2. Àrea Regional de Seguretat d’Edificis i Trasllats.
3. Unitat Seguretat Ciutadana Àrea Regional de Seguretat
d’Edificis i Trasllats.
4. Unitat Seguretat Ciutadana Reacció i Dispositius.
5. Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts.
6. Unitat Seguretat Ciutadana ARIC.
7. Unitats de Seguretat Ciutadana de les Àrees Bàsiques Policials.

Que vist l’incompliment respecte a aquests efectius del Decret 146/1996,
de 30 d’abril, que regula la seva jornada i horari, ordenant-li fer horari
especial flexible en Q10 i d’altres quadrants no recollits a l’Annex I,
SOL·LICITO
a) El reconeixement de la situació jurídica individualitzada de tots els
efectius que formen part de les unitats indicades i de totes aquelles
que requereixen la presència d’efectius les 24 hores del dia que
se’ls apliqui el règim d’horari de TORNS de conformitat amb l’art. 5
del Decret 146/1996, de 30 d’abril, amb les conseqüències
inherents i previstes reglamentàriament en l’aplicació d’aquest
règim horari.
b) El cessament de la via de fet que suposa pels efectius de
l’especialitat de trànsit l’aplicació de l’horari especial flexible i el
quadrant denominat “Q10”, passant a suprimir-lo de forma
immediata i a planificar el règim horari de TORNS amb el quadrant
Q5 recollit a l’Annex 1 del Decret 146/1996, de 30 d’abril.
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