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Esperança Cartiel Armida 
Subdirectora General de Recursos Humans 
Direcció General de la Policia 
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona 

Assumpte: Còmput horari a les unitats d’investigació al finalitzar l’any. 

Senyora,  

A les preguntes del SAP-FEPOL en quan a la imputació horària de l’horari especial 
específic en el moment de finalitzar les 1680 hores de treball anual, la resposta 
sempre ha estat que el treball planificat s’imputava a la bossa de coeficient. 

Darrerament per part de delegats del SAP-FEPOL s’ha pogut comprovar que si 
bé es cert que les hores van a la bossa de coeficient, aquestes s’estan imputant 
en concepte de 1x1. És a dir que no s’aplica cap tipus de coeficient multiplicador. 

Això ens porta a pensar que l’Administració està enganyant als companys i a les 
companyes que acaben treballant més del que toca anualment sense la 
compensació que fins ara tothom pensava que es donava. 

Considerem aquest engany com a un fet molt greu que torna, una vegada més, a 
penalitzar als efectius que treballen sota l’horari especial específic. Horari que 
recordem és el que menys garanties té de tots els que existeixen al cos de Mossos 
d’Esquadra. 

Això no fa més que reafirmar el que des del SAP-FEPOL fa temps que demanem 
que és la necessitat de regular i negociar les condicions de treball d’aquest règim 
horari. 

Però mentre no es doni aquesta negociació i en vista de l’exposat li demanem 
que de manera urgent ens informi de quin és el tractament horari que es fa 
al règim d’horaris especials específics en el moment de finalitzar les 1680 
hores de treball planificat i des de quan es realitza aquest tractament. 
 

Atentament, 

 

 
Emili MENCÍA CATALAN 
Secretari de l’especialitat d’investigació SAP-FEPOL 

Barcelona, 9 de març del 2022 


