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PRESENTEM RECLAMACIÓ, PRÈVIA A LA VIA 
JUDICIAL, PER L’IMPAGAMENT DE LES HORES 

NOCTURNES 

Des  de  la  3SINDICAL  considerem  inacceptable  que  s'hagi  tornat  a  endarrerir  el 
cobrament  de  les  hores  nocturnes  i  algunes  de  les  hores  extres  que  els  mossos  ja  han 
realitzat. 

Per  aquest  motiu  els  serveis  juridics  han  redactat  una  reclamacio,  pas  previ  a  una 
reclamacio judicial, que ja ha estat registrada i enviada i que esperem que eviti en el futur 
que es torni a produir el mateix problema. 

Es  inacceptable  que  l'any  2020  una  administracio  com  la  Generalitat,  que  treu  pit 
constantment de ser capdavantera, no hagi preparat les infraestructures per continuar 
funcionant en casos extrems com els que estem vivint. 

Quin sentit te enviar als funcionaris a casa anunciant a so de bombo i platerets que faran 
teletreball i despres nomes dotar d'un unic ordinador per ABP (del tot insuficient) perque 
puguin fer la feina? 

El passat 27 d'abril vam fer un escrit adreçat al director general posant de manifest aquesta 
situació. Veient que a la nòmina d'abril no es va fer efectiu l'abonament, l'11 de maig vam fer 
un  comunicat  adreçat  al  secretari  general  d'  Interior,  el  Sr.  Brauli  Duart,  advertint  que 
prenguessin les mesures necessàries per evitar el que ara ha tornat a passar.

Els demanaven dotar de les eines telematiques o condicionar els espais fisics garantint la 
seva seguretat per a la introduccio de dades necessaries per retribuir la feina feta  per 
donar compliment a l'acord de gov/26/2015 de 24 de febrer que ratifica l'acord de 29 de gener 
de 2015, sobre condicions de prestacions de serveis del personal funcionari del cos de mossos 
d'esquadra, l'acord de 12 de juliol de 2017 sobre condicions de prestació de serveis, en relació 
amb el decret 146/1996 de 30 d'abril de jornada i horari del cos de mossos d'esquadra i la 
instrucció  7/2015 de  9  de  març,  sobre  aplicació  dels  regims  horaris  de  planificació  de  la 
jornada de treball de les persones funcionàries del cos de mossos d'esquadra. Nomes llegint 
aquest marc normatiu ja ens fem una idea de la complicació i de l'enrevessament de la situació. 

Doncs un mes mes, ni una cosa ni l'altra! La realitat es que a la nòmina del mes de maig els 
mossos no veuran retribuides les hores nocturnes realitzades i tampoc algunes de les hores 
extres. 

PROU MENYSTENIR CONSTANTMENT ALS QUE ENS JUGUEM LA VIDA EN 
AQUESTA CRISI MENTRE VOSTÈS SÓN INCAPAÇOS DE PREPARAR UNA 

ESTRUCTURA. 
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