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Reunió amb representants de l'Administració 

 5 d'abril de 2018 
 

 
Els temes tractats van ser els següents: 

- Val de roba 2016

 

 - Ja es tenen físicament els vals, i es procedirà el repartiment durant aquest mes d'abril, 
amb data màxima d'utilització el novembre del 2018. S'amplia a altres marques, i hi haurà la possibilitat de 
fer comanda on-line des de la web de MACSON, amb recollida a la botiga que es vulgui. 

- Permisos AP's 2017 i 2018

 

- Les hores restants dels AP's del 2017 es podran adjuntar amb les del 2018 per 
establir una jornada sencera, especificant en un permís les hores restants del 2017 i un altre permís amb la 
resta d'hores del 2018. 

- Pla d'estiu

Afectació a USC's. ARRO i BRIMO, i properament sortirà l'oferiment per voluntaris, calculats en uns 82 
efectius aprox. 

- Es manté un total de 27 USC's, on s'han afegit l'Ametlla de Mar i l'Escala, incrementant hores 
per ASTMET (transports) i USC Tarragona pels Jocs del Mediterrani. 

 
- Vacances i el 80/20 de percentatge

 

- Els caps de torn d'USC, siguin sergents o caporals, no entraran en 
aquests percentatges, per mantenir un comandament durant els períodes de vacances. 

- Compensacions horàries ÀGORA

 

- S'estan acabant de fer les graelles d'hores per USC i les UI's, període del 
20/09 al 09/10 del 2017, per cobrar o no, amb els corresponents coeficients en els horaris de torn i flexible. 
De la resta d'efectius, només  cobrarien els dies 30/09 i 01/10, donat el pressupost aprovat de pagament, ja 
que s'ha prioritzat les tasques de seguretat ciutadana, tot i que depenen de la demanda de cobrament d'hores, 
es podria ampliar. 

- Compensació especial jornades 12 hores en cap de setmana

 

- Estan intentant solventar la problemàtica amb 
el PGH: Si es demorés massa més, pretenen fer els pagaments de l'any policial anterior, fins gener 2018, com 
a dietes. En unes setmanes es tindran novetats al respecte. 

- Dispositiu MINERVA

També afectaria a les USC amb l'increment de la vigilància en diferents punt qualificats d'importants per 
aquest Plà, cosa que no afectaria els horaris que tenen establerts en aquestes unitats. 

- Afectació a les ARRO i BRIMO amb horari especial específic i amb les condicions 
que tenen com a tal, cosa que es va intentar posar sobre la taula a l'hora d'implementar les noves condicions 
horàries el 2015, i que els que ara es queixen tant no ho van ni mencionar.  

 
 
 
 

CATalunya a 6 d'abril de 2018 
 


