
 

Reunió amb els representants de l’Administració i el Comissari Quevedo 
 

Ahir (23 de novembre de 2017) ens vam reunir amb els representants de Recursos Humans i 
el Comissari Quevedo per parlar de diferents temes que afecten les nostres condicions de 
treball, els temes tractats van ser els següents: 
 
Declaracions per la Informació Reservada oberta arran de les actuacions del dia 1 
d’octubre

 

. Sobre aquest tema el CAT ha demanat que es tinguin en compte les següents 
consideracions i es prenguin com a compromís: 

-Que citin als afectats mínim amb 10 dies d’antelació

-

, per poder gestionar l’assistència 
lletrada. 

 

Es importantíssim que amb la citació se li doni al citat els motius pels que l’estant 
investigant i si hi ha una denúncia o un atestat relacionat i unes imatges, se li facin entrega el 
mateix dia de la citació per poder preparar la declaració amb assistència lletrada. 

No ens van poder donar resposta, van comentar que els hi faltava informació, que ho havien 
de consultar amb el cap de la DAI. Vam demanar que el cridessin, només havia de pujar 
dues plantes de l’edifici. No ho van considerar correcte i el convocaran a la propera reunió 
(dimecres dia 29 de novembre). Per estar més ben assessorats, el CAT assistirà a la dita 
reunió amb un lletrat que pugui donar la seva opinió legal a tot el que ens està passant amb 
aquest tema. 
 
Jornada electoral del dia 21 de desembre

 

. No hi ha res a destacar a la  proposta 
d’instrucció que ens han apuntat, la tònica general serà planificar 12 hores, treballar-ne 8 i 
fins a 4 hores per anar a votar (torns que coincideixen amb l’obertura dels col·legis 
electorals), les excepcions les tindran els efectius que tenen circumstancies especials, per 
exemple reduccions de jornada, en aquest cassos s’aplicarà el temps proporcional que 
correspongui. 

És importat avisar que, donades les circumstancies polítiques i socials, es vol donar 
cobertura amb efectius policials presents durant tota la jornada a tots els centres de votació 
(amb mossos, policies locals i guàrdies urbanes)

 

, això vol dir que treballaran tots els efectius 
disponibles, afegint els agents destinats a serveis centrals i oficines. Que s’hauran de llogar 
vehicles per fer els trasllats i les recollides. Hi haurà un petit incentiu econòmic pels agents 
que facin la cobertura electoral, però serà petit, només donen 122€ per escola i aquest 
import s’haurà de multiplicar pels centres que cobrim i dividir-lo per tots els efectius que 
participin a la cobertura de la jornada electoral (els que van a CECORS o fan tasques de 
trasllat o suport als centres electorals també es compten). 

Alguns destins estan planificant la jornada del dia 21 de desembre desplanificant altres dies 
de treball, perquè ja no queda pràcticament romanent. Ha de quedar clar que el dia 
desplanificat ha de ser consensuat amb l’afectat, seria just pensar que si et planifiquen 12 
hores, t’han de desplanificar un dia de 12 hores (un dissabte o un diumenge triat per 
l’afectat). Ens comenten que traslladaran aquestes observacions a les oficines de suport. 



 
Instrucció de vacances

 

. Fa temps que demanem que la instrucció de les vacances es faci 
pública amb prou temps per poder demanar els primers torns amb normalitat, és per aquest 
motiu que volen aprovar la instrucció abans de finalitzar el novembre, per així publicar-la i 
donar un mes per presentar les sol·licituds (desembre) i tenir un mes per poder 
resoldre (gener).  

Sobre la proposta d’instrucció presentada s’han fet les següents observacions:  
- Que no hi hagi períodes d’un mateix cicle amb la mateixa puntuació per no afavorir els 
empats.  
- Que els períodes s’adaptin al quadrant de cada servei i escamot (això ja s’havia fet, es 
publicaven diferents annexos).  
- Que es comptabilitzin els agents per dies o setmanes (80-20%) per tal d’afavorir el màxim 
de gent possible gaudint d’un mateix torn.  
- Que els agents que fan de caps de torn s’organitzin entre ells i no afectin al còmput general 
de la resta d’integrants de l’escamot.  
- Que es millori l’apartat d’observacions per poder indicar si cal retallar el torns quines son 
les preferències de l’afectat. 
- Que es donin punts extres a aquelles persones que li atorguen un torn però li retallen les 
festes oficials i atractives (per exemple, t’atorguen gener, però et retallen els primers 6 dies).  
- Que es faci publicitat del quadrant i l’escamot assignat a cada agent l’any policial 2017/18 a 
principis de desembre de 2017 per demanar les vacances en consonància (sabem que hi ha 
caps que esperen el canvi d’any policial per fer redistribució d’efectius) 
 
La setmana que ve ens donaran resposta a aquestes demandes. 
 

La principal incidència es produeix a l’aplicar el coeficient multiplicador a les hores dels dies 
entre setmana de tarda-nit, el programa multiplica totes les hores pel mateix coeficient, el de 
principi del torn, diürn, a les 22 hores hauria de fer un còmput major, com a hores nocturnes, 
però el programa no ho permet. No ho poden o no volen solucionar, consideren que ja han 
aplicat altres compensacions per aquelles jornades que minimitzen aquest problema. 
Aprofiten per informar que majoritàriament les hores del CRONOS es pagaran amb la 
nòmina del novembre. 

Incidències en la imputació de les hores “CRONOS” 

 

Les dues especialitats han vist modificat els seus quadrants, per compensar les hores 
d’escreix realitzades s’ha fet servir un còmput global per no perjudicar a ningú, i cobraran 
aquestes hores al desembre. 

Imputacions del POEA per BRIMO i ARRO 

 

Donada la situació política actual no poden dir encara com compensaran tot el que va 
implicar aquest dispositiu, si finalment no es poden pagar hores extres, ho compensaran 
amb descans. 

Compensacions horàries per AGORA 

 
*Hem demanat què ens poden dir del concurs oposició per cobrir places de BRIMO, CANINA 
i TEDAX: de moment tampoc ens poden informar de quan ho publicaran, però es segueix 
amb la voluntat de realitzar aquests concursos. 
 
 

CATalunya, 24 de novembre de 2017 


