LA DGP HAURÀ DE PAGAR PER
ANTICIPAT LA RENOVACIÓ DEL BTP
Després de diferents peticions al Director General, al Conseller, a la SGRH –la majoria
d’aquestes sense resposta, traient d’alguna amb una extrema prepotència i fins i tot
amenaçant-; Després d’una sentència judicial favorable als interessos de tot el col·lectiu, del
Jutjat Contenciós Administratiu nº17 de Barcelona contra la Instrucció 04/2013, de 12 de
febrer de 2013, sobre l'abonament de les despeses corresponents al permís de conducció per a
conduir vehicles policials (BTP) la qual -mostrant una clara insubmissió judicial del ex
Director General Sr. Manel Prat i Peláez- va ser recorreguda per la DGP. Ara, el TSJC en
SENTÈNCIA FERMA Nº 36/2015, torna a donar la raó al CAT i ratifica la sentència de
la Sala aplicant costes processals a la Generalitat.

LA SALA DEL TSJC ESTIMA : “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”.
De la sentència volem destacar la manca de rigor reflectida en l’escrit d’apel·lació, on es
menteix i s’intenta enganyar als magistrats de la Sala expressants arguments inexistents com
que “el reintegrament posterior, estava pactat en un acord adoptat en el Consell de
Policia”; que aquest sistema permetia incloure en pressupostos quanties per l’any següent,
advertint, que si es deixés sense efecte la instrucció també es deixaria el procediment
establert per rescabalar les despeses (“la despesa la podeu quantificar amb antelació”, tal i
com expressa la sentència). La Sala considera “La Administración establece un
procedimiento y regulación muy rigorista con el interesado y muy laxo para la
Administración”
Bé, restarem a l’espera de la execució de sentència i publicació de la propera instrucció. Els
nostres serveis jurídics estan valorant la possibilitat de poder demanar interessos per tots
aquells que han hagut de pagar per anticipat a partir de la data de la primera sentència, us
mantindrem informats. Podeu consultar la sentència en la nostra web.
SALUT!!
Catalunya, 17 de febrer de 2015.

SERVEIS JURÍDICS CAT, SEMPRE AL VOSTRE COSTAT.

NOVA INSTRUCCIÓ DE RENOVACIÓ
DE BTP
L'actual Instrucció 4/2013 de data 12/03/2013 que regula
l’abonament de les despeses pels agents del CME ha estat motiu de
litigi administratiu per la inclusió en el seu redactat d’amenaces i
per l’obligació de la despesa de la renovació assumida inicialment
pels agents. Finalment s’ha obtingut sentència ja FERMA que
ratifica la primera sentència obtinguda de data 06/02/2014 i que
textualment diu “AN UL·LO la I nstrucció 04/ 20 13 en tot el que fa

referència a l'obligació de l’avançam ent de despeses per part de
M M EE i en tot el que fa referència al règim disciplinari”.

Des de la Trisindical hem adreçat un escrit
al Director general de la Policia per tal que doni
compliment del mandat judicial i des de la DGP
es redacti una nova instrucció atès que no
quedaria gens democràtic mantenir una
instrucció amb l’altíssim component intimidador
que hem hagut de suportar fins a data d’avui per
un caprici “legal” (però caprici) d’insubmissió
jurídica de l’anterior Director General.
Esperem que la regulació de la nova instrucció de la renovació del BTP al CME,
contingui i tingui en compte les demandes i propostes que reiteradament s’han
anat adreçant a la SGRH per tal de facilitar la gestió de la renovació del BTP als
agents d’aquests Cos.
Des de la Trisindical esperem que la DGP agilitzi aquesta gestió i la
racionalitzi
sense que ens suposi cap càrrega, ni de temps ni
econòmica.

Barcelona, 23 de febrer de 2015
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