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  ADMÉS A TRÀMIT EL RECURS DE CASSACIÓ DAVANT EL TRIBUNAL  

SUPREM INTERPOSAT PER USPAC CONTRA L’ACORD DE LA VERGONYA DE 29-01-2015  

 

Com bé sabeu, el 29-01-2015 la Direcció General de la Polcia  va signar un pacte sindical al 
qual es va oposar USPAC i la Trisindical, acord que es va titllar “de la vergonya”. 
 

 
Ambdós sindicats vam interposar recurs tot i que el 
dels companys de la Trisindical, malauradament va 
ser “inadmés”.  
 
L’únic recurs que es manté viu i que pot anul·lar 
l’Acord de 29-01-2015 és l’interposat per USPAC,  
tot i l’oposició judicial de la DGP i del sindicat que 
recolza els interessos de l’administració. 
 
En data 7 de febrer de 2019 s’ha admès a tràmit 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 
recurs de cassació interposat pels nostres serveis 
jurídics, i en el qual es debatem el següent punts 
del nostre programa electoral: 
 
 

 
USPAC  

  Decret 146/1996 
Administració + sindicat signant 

Acord 29 de gener 2015 

Tipus d’horaris 

HORARI TORNS (T) 
Planificació fixa anual 

HORARI ESPECIAL (E) 
Planificació variable mensual (dia 

20) 
Quadrant 

Q5 homogeni / Q3 reforç Q5R/Q5S 

Opció de quadrant 

VOLUNTARI    OBLIGATORI IMPOSAT 

Horari diari 

8.30 hores (Q5) 8 hores (Q5R) 

Dies seguits treballant 

7 9 

Edat exempció torn de nits 

50 anys o 25 de servei 55 anys i 8% màxim per unitat 

Aplicació coeficient canvi de planificació 

Des del dia 1 A partir del dia 7 

 
 
A més del recolzament de la Trisindical, també ens consta el recolzament de molts companys/es 
a la majoria d’aquestes pretensions, i que la seva realitat passa indefectiblement per la 
derogació de l’Acord de 29 de gener de 2015, en via judicial o al Consell de la Policia. 


