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  REUNIÓ CANVI SEQÜÈNCIA 17 DESEMBRE 2015 
JA N’HI HA PROU DE SER ELS TITELLES DE LA SGRH 
 
Sense saber el perquè, la SGRH ens convoca a una reunió que d’antuvi els 

sindicats que formem la TRISINDICAL no podem assistir donat que es 

matèria del darrer acord de la vergonya i discriminació, i específicament 

de la comissió de seguiment a la qual el propi acord signat per tota l’UGT i 

l’administració ens exclou en el seu punt 4. 

Avui dijous 17 de desembre de 2015, l'Administració ens ha presentat un 

Annex de l’acord prèviament treballat en altres comissions a les quals no 

hem estat convidats, sobre condicions de prestació de serveis del personal 

funcionari del cos de mossos d'esquadra, de 29 de gener de 2015. 

L'Annex recull ampliar el canvi de seqüència previst al punt 1.2.1 de 

l'Acord de 29 de gener de 2015, als agents de les unitats de seguretat 

ciutadana amb règim d'horari de torns en el quadrant de 5 setmanes. 

I també recull ampliar el canvi de seqüència als agents de l'àrea 

penitenciària, als de l'àrea regional de seguretat d'edificis i trasllats i als de 

l'àrea regional d'instrucció d'atestats i custòdia de detinguts que tinguin 

un quadrant de 5 setmanes com a quadrant de referència. 

L'Annex preveu que aquests canvis es facin efectius en el proper exercici 

policial 2016-2017. 

L'UGT i l’Administració també tenen la plena intenció d'aplicar el canvi de 

seqüència a Transit esmentant que ja han presentat proposta i sense 

expressar-nos a la resta de sindicats la possibilitat d’efectuar alguna 

proposta. Degut a l’impossibilitat de poder tractar el canvi de seqüencia a 

trànsit per imperatius legals tot i constar en la convocatòria de reunió, ha 

quedat ajornat per més endavant ja que Trànsit no té com a quadrant de 
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referència el Q5. En aquest sentit l'Administració ha indicat que en breu 

procedirà a fer una sèrie de canvis normatius per tal que aquest canvi de 

seqüència també es pugui aplicar a trànsit. Caldrà estar expectants per 

veure quina estratègia utilitzen per legitimar el canvi per als agents de 

Trànsit.  

Resumint, l’1 de febrer s'aplicarà ja el canvi de seqüència a les unitats de 

seguretat ciutadana i a les sales de comandament. 

I segons contempla aquest Annex de l'acord, s'aplicarà tan ràpid com sigui 

possible el canvi de seqüència als agents de l'àrea penitenciària, als de 

l'àrea regional de seguretat d'edificis i trasllats i als de l'àrea regional 

d'instrucció d'atestats i custòdia de detinguts que tinguin un quadrant de 5 

setmanes com a quadrant de referència. L'Administració ha indicat que 

veu complicat que pugui ser efectiu el canvi el 1 de febrer de 2016 degut el 

poc temps que resta i pel fet que hi ha les festes nadalenques pel mig. 

I respecte trànsit de moment queda en suspens a l'espera de les seves 

noves reunions i canvis en la normativa.   

La signatura d’aquest annex implica signar l’acord de 29 de gener, que la 

TriSindical no va voler signar per discriminatori i altres, i ara ens sobta molt 

que NO volen discriminació per qüestions de seqüència, quan la van 

permetre i acceptar per qüestions d’imputació. 

En cap cas ens deixen fer propostes de millora o garanties per tal d’arribar 

a un acord, no obstant hem fet. 

Vers l’impacte d’aquest canvi de seqüència sobre la conciliació familiar, 

han dit que si es compleixen els requisits ja marcats, seguirien amb la 

seqüència actual. 

 

                     , la força corporativa dels moss@s ! 
 

Barcelona, a 17 de desembre de 2015 
 
 


