
 

 

ELECCIONS 14 DE FEBRER!!! 
 

Avui, 28 de gener, hem estat convocats a una reunió telemàtica per tal de ser informats del dispositiu que estan 
planificant per donar cobertura a les eleccions al Parlament de Catalunya convocades (si no hi ha canvis) pel dia 14 
de febrer. 
 
A dita reunió hi hem estat presents tots els sindicats representatius, membres de la Comissaria General Tècnica i 
membres de la subdirecció de recursos humans.  
 
A grans trets ens han plantejat un macro dispositiu, cal cobrir uns 2760 col·legis electorals, majoritàriament 
amb presència policial estàtica, per binomis. D’aquests 2760, el cos de mossos d’esquadra en cobriria uns 1760 
i tenen la pretensió que els 1000 restants els cobreixin les PL i GU. Ja veurem!!! 
 
També caldrà donar cobertura a institucions, seus estratègiques, tribunals... 
 
Per poder fer tot això s’activarà gairebé a tothom, les destinacions que treballen en quadrants ho faran seguint la 
següent pauta:  
-els agents que treballaven de torn de dia, treballaran de 6 a 14h (els imputaran 12h, 4 per anar a votar) 
-els agents que treballaven en torn de tarda-nit quedaran igual  
-els agents que el dilluns dia 15 treballen de tarda, treballaran en torn de tarda també el dia 14, de 14 a 22h (els 
imputaran 12h, 4 per anar a votar) 
-els agents que treballen en torn de matí el dia 15 de febrer, també treballaran en torn de matí el dia 14, de 6 a 14h 
(els imputaran 12h, 4 per anar a votar) 
-els agents que treballen de nit el dia 15 de febrer, treballaran en torn de tarda el dia 14, de 14 a 22h (els imputaran 
12h, 4 per anar a votar) 
-els agents que treballen de dilluns a divendres (UI, OS, Serveis Centrals...) treballaran en dos torns possibles el dia 
14: de matí (6 a 14h imputant 12h) i de tarda (de 14 a 22h imputant 12h). 
-els agents d’Ordre Públic també faran els mateixos dos torns que els anteriors. 
 
Preveuen que tothom (Mossos, PL i GU) tingui les mateixes pautes operatives i el mateix material de dotació 
i protecció (especialment els EPI per la cobertura de l’estona en que poden anar a votar les persones que 
són positives covid, de 19 a 20h). 
 
Les persones especialment sensibles al Covid no treballaran durant la jornada electoral, el personal en 
segona activitat si, però no faran tasques operatives. Les persones que tinguin reducció de jornada només 
treballaran si la seva reducció no es veu afectada pels canvis de planificació. 
 
Durant la jornada del 14 de febrer s’intentarà aplicar el sentit comú per evitar tenir aglomeracions als vestidors, als 
brifings, als menjadors... per això no es descarta que es faci una entrada i sortida de la gent esglaonada. Intentaran 
garantir 2 portàtils per binomi. Es demanarà un servei extra de personal de neteja. 
Els relleus durant el servei es faran sota petició, intentaran fer-los efectius de la millor manera possible. Caldrà seguir 
les instruccions que us donin. 
 
Està prevista la mateixa gratificació econòmica que ja hem rebut per altres eleccions (uns 36€ bruts per 
efectiu), estan treballant per poder millorar aquest import, que fa vergonya i sembla un insult, però no saben 
si serà possible. 
 
Els delegats del CAT estarem alertes a totes aquelles incidències que ens vulgueu comunicar sobre les 
eleccions, tant del que afecta a les vostres planificacions, com a les incidències no resoltes que us pugueu 
trobar el mateix dia, recordeu tenir els nostres telèfons registrats! 
 
Ànims, força i SALUT!!! 


