
 

 

 
 

COM NO PODIA SER D’ALTRA MANERA LA 
JUDICATURA ANUL·LA LA INSTRUCCIÓ DEL 

BTP. 
 

En època de retallades de drets laborals, econòmics i socials als mossos, i sotmesos a un 

clima de despotisme administratiu, des del CAT vàrem intentar per tots els mitjans que es 

canvies el sistema d’abonament de les despeses de renovació del BTP. Diferents peticions al 

Director General, al Conseller, a la SGRH, moltes d’aquestes sense resposta, i d’altres amb 

respostes amb to fins i tot amenaçant. Així que...  es va decidir de passar a l’acció sindical 

demanant a la nostra afiliació i al col·lectiu que no es renoves el BTP i que es tramités als 

respectius comandaments un escrit de comunicació de no renovació del BTP.  

 

Aquests fets van posar als nostres dirigents i alguns Caps certament nerviosos, i el seu criteri 

de combat es va plasmar a la instrucció 04/2013 on el Sr. Director General relatava, de 

manera amenaçadora, de les responsabilitats disciplinaries que comportava la no renovació 

del BTP, adduint, (pensem fruit d’un mal assessorament), a una obligació personalíssima de 

l’agent a pagar i per tant a no tenir dret al cobrament de les despeses de renovació. També, 

vàrem denunciar al propi Consell de Policia de la redacció negligent de l’esmentada 

instrucció, advertint que seria impugnada en cas de no ser retirada. 

 

ARA, LA JUDICATURA ENS HA DONAT LA RAÓ AMB SENTÈNCIA 
ESTIMATÒRIA A LES NOSTRES PRETENSIONS, I ON EL MAGISTRAT 
JUTGE DECIDEIX: “ANUL·LAR L’INSTRUCCIÓ  04/2013 EN TOT EL QUE 
FA REFERÈNCIA A LA OBLIGACIÓ D’AVANÇAMENT DE DESPESES PER 
PART DELS AGENTS DEL CME I EN TOT EL QUE FA REFERÈNCIA AL 
REGIM DISCIPLINARI”.  
 
La sentència no és encara ferma i l’administració pot formular apel·lació al TSJC en el 

termini de quinze dies.  

Tots aquells que us trobeu en situació de renovar el BTP, us recomanen cautela fins 

que, des dels sindicats, donem les noves directrius que en breu sortiran pels efectes 

escaients. 

 

SERVEIS JURÍDICS CAT, SEMPRE AL VOSTRE COSTAT. 

Catalunya, febrer de 2014 










