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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: canvi de criteri en la imputació de nocturnitat per a l’Àrea d’Escortes en 
el servei de protecció del judici pels atemptats del 2017. 

Senyora, 

Arran del judici realitzat a l’Audiència Nacional pels fets esdevinguts a Catalunya el 17 
d’agost del 2017, les organitzacions sindicals i la Direcció General de la Policia vam signar 
el pacte sobre imputacions horàries per les compareixences dels diferents efectius del 
cos de mossos d’esquadra. 

Per garantir les declaracions de les efectius declarants, l’Àrea d’Escortes va garantir les 
seva protecció amb el dispositiu necessari. Aquest dispositiu consistia en rebre els 
testimonis a l’AVE, acompanyar-los en tot moment durant el seu desplaçament fins a 
l’Audiència, garantint tots els punts de risc, els trasllats i l’estada a l’hotel, fins que els 
tornaven a deixar encotxats l’AVE de tornada. 

El servei que realitzaven els especialistes d’escortes era de 24h i en concordança se’ls 
va fer efectiva la imputació de la nocturnitat a la nòmina, amb la corresponent retribució. 
per aquest concepte. 

No obstant, durant el present mes de juliol, tots els efectius de l’Àrea d’escortes afectats 
per aquest servei han rebut una notificació on se’ls informava que se’ls havia abonat 
indegudament les quantitats en concepte de complement de nocturnitat referent a aquests 
serveis i que aquests serien descomptats de la nòmina d’aquest mes de juliol. 

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem posar de manifest que el 
servei que van realitzar els Escortes era un servei de 24h i per tant, és de justícia que 
se’ls aboni el complement específic de nocturnitat de les jornades que hi van prestar els 
seus serveis, ja que ells estaven plenament operatius en aquesta franja horària nocturna. 
A l’efecte van rebre les ordres oportunes de no poder abandonar l’hotel sota cap concepte 
ja que era la seva responsabilitat la protecció dels testimonis del CME que s’hi allotjaven. 

És per aquests motius, que des del SAP-FEPOL instem a la Sub-direcció general de 
recursos humans de la Direcció General de la Policia a solucionar aquesta situació i 
s’abonin novament a tot el personal de l’Àrea d’Escortes afectats, els imports 
corresponent a la nocturnitat d’aquestes jornades. 

Atentament, 

 

 

 

Anna Puig  
Delegada del SAP-FEPOL al Complex Central 

Sabadell, 2 d’agost del 2021 


