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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: Disfuncions en el pagament de la jornada electoral de 26 de maig de 2019 a 
membres de l’ARRO Girona.  

Senyora, 

El passat dia 26 de maig es va realitzar la jornada electoral per escollir els representants als 
Ajuntament de Catalunya i els representants al Parlament Europeu. Segons la nota informativa 
publicada a la intranet amb data de 16 de maig i signada per aquesta Subdirecció General de 
Recursos Humans corresponia la gratificació de 152,21 euros, als efectius del CME que 
participessin directament en el dispositiu d’eleccions, amb independència de si ja tenien planificat 
treball o se’ls havia modificat la planificació, per tal de convocar-los al treball en aquesta jornada. 

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem tingut coneixement que a l’ARRO de 
Girona van treballar en dispositiu d’eleccions la Unitat 1, la qual està formada pels equips 210 i 
230, tal i com així consta en el full de servei, en el full de planificació i en el full de brífing, als 
quals ha tingut accés la nostra organització.  

Així mateix, SAP-FEPOL ha comprovat que la participació d’aquests efectius en el Dispositiu 
Vila-Euro va quedar reflectida a la pròpia Sala de Coordinació Operativa, per la qual cosa, no 
només és real que aquests equips van treballar en serveis electorals, sinó que així consta 
reflectit en tots els documents propis del servei. 

Doncs bé! Als agents del torn que els hi tocava treballar aquell dia i que van realitzar aquest 
servei se’ls hi ha comunicat que no se´ls inclourà en el llistat que dóna dret a rebre les 
compensacions econòmiques publicades a la Intranet en data de 16 de maig. El motiu al·legat no 
és altre que de totes formes a aquests efectius ja els hi tocava treballar. 

Com ja es deu suposar la sorpresa generada a la Secretaria d’Ordre Públic de la nostra 
organització sindical davant tals afirmacions ha estat majúscula, ja que al nostre entendre s’està 
contradient i vulnerant de manera flagrant, tant la mateixa nota informativa, com el Reial Decret 
605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals. No entenem 
quin és el motiu pel qual, segons sembla s’està negant una compensació econòmica a la qual 
sens cap mena de dubte, els efectius policials esmentats tenen tot el dret a percebre. 

És per això que, des de la Secretaria d’Ordre Públic del SAP-FEPOL instem a la Subdirecció 
General de Recursos Humans que, després de comprovar els extrems denunciats en aquest 
escrit, doni les ordres oportunes per tal que els efectius afectats siguin inclosos en el llistat i 
pugin fer el cobrament que els correspon. 

Resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment. 

 

 

Secretaria d’Ordre Públic Sindicat Autònom de Policia 

Girona, 28 de maig del 2019 
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