
             

CCOO , sindicat majoritari a la  

Taula General de la Funció Pública. 
 

 
 

        

LA SGRHH APLICARÁ 14 HORES ALS I LES COMPANYES QUE 

VAN ASSISTIR ALS JUDICIS DELS ATEMPTATS DEL 17A 

 
 
Des de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres,  i en particular des de 
les Coordinacions del Sector de Mossos d’Esquadra i Agrupació de l’Escala de Facultatius i 
Tècnics del Cos de Mossos d’Esquadra AESME-CCOO, vàrem  enregistrar petició al Director 
General per tal de reclamar les hores de treball que els i les companyes havien fet molt per sobre 
de les 7:30 que proposava l’administració. 
 
La contestació per part de la SGRHH ha estat la següent: 
 
Benvolguts/des, 
 
En atenció al vostre escrit de 21 de febrer de 2021, adreçat al director general de la Policia, 
us informo que a instància del compromís pres en el CP-ME, de des de la SGRH s’ha treballat 
una proposta de criteri homogeni per al tractament de les assistències al judici de l’Audiència 
Nacional sobre el cas Rambles. En tant que es va dur a terme un tractament global del 
dispositiu de seguretat, logístic i de suport jurídic que va comportar una dedicació horària 
per a les persones citades molt superior a l’habitual, les previsions normatives no s’adeqüen 
a la realitat d’aquesta situació excepcional i particular.  
 
Així doncs, us adjunto l’esborrany de document d’aquest Pacte que s’ha lliurat avui mateix, 
a les organitzacions sindicals representatives en el CP-ME on es recull, a banda de 
l’argumentari justificatiu, el còmput de 14 hores de treball ordinari per la jornada anterior a 
la declaració i per a la jornada de la declaració. Hi detallem també alguns aspectes col·laterals 
que podrien generar dubtes a l’hora de difondre aquests criteris a les diferents unitats. 
 
 
Per part de CCOO creiem del tot injust i detestable que l'administració reconegui el seu error , 
però sobretot que supediti l'aplicació d'unes hores treballades pel col·lectiu per representar el 
bon nom del CME en uns fets tan importants com l'atemptat de les rambles, a la signatura d'un 
"pacte entre organitzacions sindicals", quan tot és més senzill..... APLICA LES HORES I PROU!! 
 
Altra vegada mes, veiem per part de l'administració una maniobra de distracció per aplicar els drets 
que tenim els treballadors i treballadores del Cos de Mossos. 
 

 Que hi ha a darrere d'aquest pacte? 

 Perquè no apliquen les hores si saben que són de dret? 
 
En tot cas, CCOO estem contents per haver aconseguit un fet tan important i no ens negarem a 
signar cap pacte, però trobem del tot injust que enredereixin l'aplicació d'aquestes hores amb 
l'enganyifa del pacte..... MOLT TRIST. 
 
 


