
 
CONSELL DE POLICIA DIA 20-10-2005 

 
En el consell de policia d’avui s’ha aprovat, amb el suport explícit del sindicat 
SPC-CCOO, la proposta de jornada i horaris per Barcelona, i la proposta de 
compensació per serveis amb disponibilitat de durada superior a 24 hores sobre 
la qual ja us vàrem informar. 
 
De la proposta d’horaris a Barcelona, informar-vos que els horaris seran del tipus 
horari especial flexible, amb les referències dels quadrants de 6, 5, i de 2 
setmanes (podeu consultar-los en la nostra web), amb la qual cosa, la garantia 
d’estabilitat horària que suposa l’aplicació de coeficients en el horari de 
quadrant, entre d’altres, s’esvaeix. 
 
Destacar d’aquesta proposta aprovada: 
- Treuen mitja hora de servei, deixant el temps de treball en 8 hores diàries, amb 
el resultat de què haurem d’anar a treballar més dies. 
- En el Q-6 no hi ha cap setmana sencera de festa, ni tampoc cicles coincidents 
amb altres escamots que  permetin canvis de torn sencers. 
- Treballarem un 10 % més de caps de setmana. 
- Com a mínim un 20 % de la gent destinada a Barcelona treballarà en torn partit 
de 10 hores amb una pausa no computable d’entre una i dues hores. Amb la qual, 
la jornada amb l’uniforme posat podrà ser de 12 hores. Per compensar això 
donaran un únic val menjador cada dia. 
- I, per últim, que la intenció de l’administració serà cobrir els serveis 
extraordinaris, però que es repeteixen en el temps, amb hores extraordinàries. 
Amb això, la tendència és fer treballar als mossos un munt d’hores amb el 
miratge d’un sou en condicions, però que a la pràctica aquell que vulgui tenir 
vida, a banda de la feina, es trobarà amb un sou que cada vegada anirà en 
descens. 
 
Des del CAT ens hem oposat a les propostes de l’empresa, defensant el torn fix 
retribuït i les posicions que ja vam exposar vers les operacions especials. 
 
 
Oscar Luis Juarranz Moratilla 
Catalunya, a 20 d’octubre del 2005 

 


