
 
 
 

 
 

REUNIÓ AMB LA DGP PER LES COMPENSACIONS PEL DISPOSITIU 
CRONOS I PEL REFORÇ DEL PLA OPERATIU ESPECIAL ANTITERRORISTA 

 
 
Ahir les organitzacions sindicals vam ser convocats per a una reunió que havíem demanat 
per tal d’aclarir les compensacions del dispositiu CRONOS i explicació dels canvis horaris pel 
dispositiu Àgora. L'Administració ha iniciat la reunió agraint l’esforç de tot el col·lectiu durant 
els dies 17 al 23 d’agost. 
 
-. Dispositiu CRONOS: 
La Direcció General diu que pagarà com a hores extres les hores fetes per sobre del horari 
planificat que tenia a cada agent, sense opció a que els agents puguin tenir la possibilitat 
d'escollir entre cobrar o computar les hores a la Bossa. Hem denunciat que NO es pot 
obligar a fer o cobrar en hores extres, per tant, cada agent ha de poder escollir. La DGP diu 
estudiarà la manera de donar la opció a escollir. Aquesta mesura afecta a tothom, a totes les 
unitats, especialitats i categories. Han optat per la opció de pagar perquè el volum d’hores 
(unes 260mil) no seria assumible (un exemple més de la greu manca d’efectius). Es 
comprometen a pagar-ho en aquests exercici, però difícilment serà abans de novembre. 
 
 
-. Dispositiu Agora (Brimo i Arros metropolitanes): 
La DGP informa que davant la incertesa d'amenaça terrorista i possibles moviments socials 
envers el procés polític que es viu a Catalunya, s'activa el dispositiu ÀGORA que suposa un 
canvi horari del 04 de setembre  al 15 d’octubre.  Serveis de 10 hores amb seqüència de 4 
dies de treball  seguits de 2 dies de festa. Pel que fa a l’escreix d’hores entre el que tenien 
planificat i el nou horari (unes 70h), cada agent podrà optar per  cobrar-les o acumular les 
hores. 
 
Les vulneracions  que presenta el quadrant, com no respectar els 4 dies de festa en cap de 
setmana al mes que garanteix el decret de jornada i horari,  informen que el compliran, 
planificant festa en algun dia de cap de setmana als escamots afectats... 
 
Hem expressat el nostre total desacord amb aquest quadrant, del que no se'ns ha informat 
ni demanat opinió, on entre altres aspectes negatius hem plantejat les problemàtiques de 
conciliació familiar (custòdies de nens, reduccions de jornada,...) que aquest canvi 
representa i el poc marge de temps per adaptar-se.  Han respost que cada unitat mirarà cada 
cas concret per tal de respectar-ho i així ho diran a les respectives unitats de suport a la 
reunió que mantindran.  
 
Des de SPC i CAT hem demanat una reunió exclusiva per tal d’avaluar el dispositiu CRONOS 
(horaris, material, formació,...), tot i que esperem que no s’hagi d’activar mai més, no repetir 
errors. 


