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Instrucció 8/2007, de 21 de juny, sobre els permisos dels funcionaris del cos de 
Mossos d’Esquadra i del personal de l’administració electoral durant el procés 
d’eleccions de representants al Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra i 
sobre les indemnitzacions per raó del servei de l’administració electoral durant 
el procés esmentat.   
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0. Introducció 
L’article 21 del Decret 135/2003, de10 de juny, sobre normes reguladores de les 
eleccions dels representants del cos de mossos d’esquadra al Consell de la Policia- 
Mossos d’Esquadra i designació d’organitzacions sindicals representatives estableix 
que la Direcció General de Policia (DGP), mitjançant una instrucció, ha de determinar 
les condicions que han de regir la concessió dels permisos en les eleccions per als 
membres de l’Administració electoral, els electors i els interventors.  
 
L’article 13 de l’esmentat Decret 135/2003 determina qui ha de composar la mesa 
electoral coordinadora: el president, que serà el funcionari de més antiguitat del cos, 
d’acord amb el temps de servei reconegut, i dos vocals, que seran els funcionaris de 
major i menor edat d’entre els inclosos al cens corresponent. A més a més cal 
designar un suplent per a cada membre de la mesa electoral coordinadora (MEC).   
 
D’altra banda, l’article 17 del Decret 135/2003 estableix la composició de les meses 
electorals parcials: el president, que serà el funcionari de més antiguitat, i dos vocals, 
que seran els funcionaris de major i menor edat d’entre els inclosos en el cens de 
cadascuna de les meses electorals. Així mateix, cal nomenar un suplent per a cada 
membre de les meses electorals parcials (MEP).   
 
Atès que la jornada electoral està prevista pel proper mes de juliol, és procedent 
establir els permisos que poden gaudir els membres de l’administració electoral (MEC i 
MEP), els interventors, els assistents tècnics de la MEC,  els representants de la DGP 
a les MEP i els electors que tinguin planificat treball durant la jornada electoral.    
 
Atès que els càrrecs de president i vocals de les meses electorals són irrenunciables, 
d’acord amb l’article 18 del Decret 135/2003, de10 de juny, esmentat, llevat que 
s’acrediti una causa de força major, i que l’exercici d’aquests càrrecs pot comportar 
despeses de manutenció i/o de desplaçament, procedeix regular la percepció 
d’indemnitzacions per raó del servei per l’exercici d’aquests càrrecs.  
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De conformitat amb les competències que m'atorga l’article 21 del Decret 135/2003, 
de10 de juny, esmentat, i l'article 5.2.d) del Decret 157/1996, de 14 de maig, de 
determinació dels òrgans que exerceixen les atribucions i les facultats atorgades al 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per la Llei 10/1994, d'11 
de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, dicto les normes 
següents: 
 
1. Permisos  
1.1 Permisos  dels funcionaris del cos de mossos d’esquadra per a exercir el dret de 

vot.  
 
Els funcionaris del cos de mossos d’esquadra que el dia 24 de juliol de 2007 tinguin 
planificat treball en la franja horària compresa entre les 09.00 i les 24.00 hores  tindran 
dret als permisos següents per a exercir el dret de vot:  
 
1.1.1. Si en el seu centre de treball s’ha constituït una Mesa Electoral Parcial (MEP) 
amb una urna per a la votació dels funcionaris de la seva escala, disposen del temps 
indispensable per anar a votar.  
1.1.2. Si en el seu centre de treball no s’ha constituït una mesa electoral parcial, o bé 
en la mesa electoral parcial constituïda en el seu centre de treball no hi ha una urna 
per  a la votació dels funcionaris de la seva escala, disposaran de fins a dues hores 
per anar a votar a la MEP on estiguin censats.  
 
Els caps de les unitats determinaran el moment en què es farà efectiu aquest permís.  
 
1.2  Permisos dels integrants de les meses electorals parcials, els interventors i els 

representants de la DGP en les MEP.   
 
Els membres de les MEP i els interventors estan lliures de servei el dia de la votació.  
 
Cal imputar com a treball efectiu per als membres de la MEP, als interventors i als 
representants de la DGP a les MEP: 30 minuts per constitució de les meses electorals 
parcials, les hores de la jornada electoral, més el temps utilitzat per elaborar l’acta 
d’escrutini d’acord amb l’hora de finalització de l’escrutini que es faci constar en la 
mateixa.  
 
Els membres de les MEP, els interventors i els representants de la DGP a les MEP 
gaudiran de permís el dia posterior al dia de la votació.  
 
Els membres de les meses electorals parcials i interventors que el dia abans de la 
votació tinguin planificat treball en el torn de nit poden gaudir d’aquest permís en aquell 
torn.  
 
1.3 Permisos dels suplents dels integrants de les MEP    
 
D’acord amb l’article 31.1 del Decret 135/2003, de10 de juny, els membres suplents de 
les MEP cal que assisteixin mitja hora abans de l’inici de la jornada electoral a l’acte de 
constitució de les MEP.  
 
En atenció a aquest article els funcionaris que es nomenin suplents d’una MEP i 
tinguin planificat treball el dia 24 de juliol de 2007, cal que assisteixin a la constitució 
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de la MEP a les 08.30 hores. A aquest efecte gaudiran del temps estrictament 
necessari per assistir a la constitució de la MEP.   
 
Se’ls computarà contra la jornada de treball la totalitat del temps emprat per 
l’assistència a la constitució de la mesa electoral, tenint en compte el temps invertit en 
el desplaçament des de la seva la localitat de residència, que s’haurà de justificar. En 
qualsevol cas, com a mínim s’imputaran dues hores     
 
Si un membre suplent és cridat per substituir a un integrant del a MEP o bé s’ha de 
quedar en el moment de constitució de la MEP tindrà els mateixos permisos i se li 
aplicaran les mateixes regles de còmput d’hores de treball efectiu que la persona a qui 
substitueixi.  
 
1.4 Permisos dels integrants de la MEC i els assistents tècnics de la MEC 
 
Els membres de la MEC disposaran del temps necessari per al compliment de les  
funcions establertes en el Decret 135/2003, de10 de juny, des de la data de constitució 
de la mesa electoral coordinadora i fins a la finalització del procés electoral.    
 
Els assistents tècnics de la MEC a què es refereix l’article 12.2 del Decret 135/2003, 
de10 de juny,  disposen del temps  necessari per el compliment de les seves funcions.  
 
La totalitat del temps invertit en aquestes funcions tindrà la consideració de temps de 
treball efectiu, i es computarà contra la jornada de treball, llevat del supòsit que es 
tracti de persones que gaudeixin d’un permís sindical a temps total (alliberats). 
 
Els integrants de la MEC i els assistents tècnics de la MEC disposaran de dos dies de 
permís una vegada finalitzat el procés electoral.   
 
1.5 Permisos dels suplents dels integrants de la MEC  
 
D’acord amb l’article 14 del Decret 135/2003, de10 de juny, la MEC es constituirà en la 
data de l’inici del procés electoral previst pel dia 18 de juny de 2007. A aquest acte cal 
que hi assisteixin els membres suplents de la MEC.  
 
Es computarà com a treballat el temps que utilitzin els membres suplents de la MEC 
en el compliment de les seves funcions.  
 
Així mateix, si són requerits per a qualsevol altre tràmit se’ls computarà com a treball el   
temps utilitzat.  
 
Si un membre suplent és cridat per substituir a un integrant del a MEC tindrà els 
mateixos permisos i se li aplicaran les mateixes regles de còmput d’hores de treball 
efectiu que la persona a qui substitueixi.  
 
1.6 .Característiques dels permisos  
 
Els permisos esmentats són retribuïts i no recuperables. Pel seu gaudiment cal 
acreditar l’assistència a la mesa electoral que correspongui mitjançant un certificat del 
seu secretari.    
 
2. Indemnitzacions  
2.1 Indemnitzacions per desplaçament  
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Si els membres de l’Administració electoral esmentats a l’article 13 del Decret 
135/2003 (MEP i MEC) no estan adscrits al lloc de treball on té la seu la mesa 
electoral, tenen dret a l’abonament de les despeses per desplaçament en el sentit 
següent:  
 

• L’import íntegre del cost del bitllet d’un mitjà de transport públic  
• Si el desplaçament es realitza amb el vehicle particular s’abonaran 0,23 euros 

per quilòmetre realitzat per turisme i 0,07 euros per motocicleta.  
• No s’abonarà cap import si el desplaçament es fa utilitzant un vehicle facilitat 

per la DGP.           
 
Es reconeix el mateix dret als membres suplents de les meses electorals parcials pel 
que fa a la indemnització per raó del servei generada el dia de la votació.     
 
Els representants de l’Administració en les MEP si tenen el seu lloc de treball en una 
localitat diferent a la de la seu de la mesa electoral tenen els mateixos drets que els 
establerts en el punt anterior.   
 
2.2 Dieta per manutenció  
 
Els membres de l’administració electoral esmentats a l’art. 13 del Decret 135/2003 
(MEC i MEP) tenen dret a mitja dieta per manutenció amb motiu de les actuacions que 
tinguin lloc amb anterioritat o posterioritat al dia de la votació, d’acord amb els criteris 
del Decret 337/1988.       
 
El dia de la votació els membres de l’administració electoral esmentats a l’art. 13 del 
Decret 135/2003 (MEC i MEP) tenen dret a una dieta sencera per manutenció, d’acord 
amb els criteris del Decret 337/1988.  
 
2.3 Tramitació  
 
Juntament al DAD51, en el qual ha de constar-hi el motiu “Eleccions Sindicals” i el 
càrrec amb què han intervingut en el procés electoral, cal aportar un certificat del 
secretari de la mesa electoral on consti que la presència del sol·licitant en aquella 
mesa el dia de la votació o en actes anteriors o posteriors al dia de la votació.    
 
3. Entrada en vigor  
Aquesta instrucció entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura  
 
Barcelona, 21 de juny de 2007  
 
 
Rafael Olmos i Salaver  
Director general de Policia 


