Esperança Cartiel Armida
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona
Assumpte: Modificació de la Instrucció 4/2020, de 30 de juny, sobre indemnitzacions per raó
de servei d’aplicació al cos de Mossos d’Esquadra.
Senyora,
En data de 30 de juny de 2020 la Direcció General de la Policia va publicar al Instrucció 4/2020
sobre indemnitzacions per raó de servei d’aplicació al cos de Mossos d’Esquadra. Aquesta
Instrucció, tal i com recull el seu punt 1 sobre àmbit d’aplicació, té per objecte “regular els criteris
d’aplicació de les indemnitzacions per raó del servei a les persones membres” del col·lectiu
que representem.
Alhora, la Instrucció esmentada derogava la Instrucció 8/2013, de 27 de març, sobre criteris
d’aplicació al cos de Mossos d’Esquadra del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per
raó de servei.

Esc rit De núnc ia

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem reclamat de manera reiterada en els
darrers temps, que entre d’altres efectius, els adscrits a les Àrees Regionals de Recursos
Operatius rebin les compensacions i les indemnitzacions que (al nostre entendre) considerem
oportunes les quals, venen determinades també pel Decret 138/2008 esmentat en el punt anterior.
A dia d’avui, equips d’ARRO de diferents regions policials segueixen venint de diferents punts del
territori per cobrir (amb jornades en OER) serveis de l’àrea metropolitana, com és per exemple la
T2 de l’Aeroport de Barcelona o la vigilància del Palau de la Generalitat.
En aquest sentit i segons la Instrucció 4/2020 “en cas que la jornada es compensi íntegrament
amb hores extraordinàries l’abonament de la mitja dieta comportarà el descompte d’una hora
extraordinària.”
Des de la nostra organització sindical no acabem d’entendre quin és el motiu pel qual l’abonament
de la mitja dieta no es paga quan la jornada és íntegrament amb hores extraordinàries i fins a dia
d’avui, ningú ens ha sabut donar una explicació lògica i coherent.
Alguns serveis regionals ens han manifestat en alguna ocasió que ni es poden pagar dos
conceptes per una mateixa qüestió, però malgrat s’ha consultat per diverses vies, des del SAPFEPOL no hem sabut trobar la norma que regula aquesta prohibició.
Altres respostes ens han pretès justificar que no es paguin les dietes en la situació denunciada
al·legant que mentre es menja, no es treballa la qual cosa tampoc és certa perquè seguint amb els
dos exemples anteriors, tant a la T2 com al Palau de la Generalitat el servei és continuat i sense
pausa.
Per tant i per tots els extrems esmentats, des de la Secretaria d’ordre públic del SAP-FEPOL
instem a la Sub-direcció general de recursos humans a justificar en base a la normativa existent,
quins son els motius que justifiquen que quan la jornada sigui retribuïda íntegrament amb hores
extraordinàries no hi ha dret a ser indemnitzat per raó de servei.
Atentament,

Carles Peiruza i Romeu
Delegat d’Ordre Públic del SAP-FEPOL
Barcelona, 9 de juliol del 2021
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