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IMPUGNACIÓ RESOLUCIÓ MINERVA 

I L’ACORD SINDICAL DE 29-01-2015 QUE LI DONA COBERTURA 

  
Com ja vam fer amb el dispositius CRONOS, ÀGORA i del 21-D -tots pendents de 
judici- USPAC ha interposat en el dia d’avui, 1 d’octubre, un recurs contenciós 
administratiu contra l’aplicació dels dispositiu MINERVA. 

La modificació d’horaris establerta en 
aquest dispositiu es fonamenta en el 
Pacte sindical de 29 de gener de 2015 i 
la Instrucció 7/2015, de 9 març, que 
permeten una especial flexibilitat a totes 
les unitats: poden ser mobilitzades amb 
24 hores d’antelació sense aplicació de 
coeficients ni compensació per 
disponibilitat com es va fer al CRONOS, 

ÀGORA o 21-D. 

Si les unitats d’USC, APEN, ARIC, ARSET o d’altres que estan en serveis les 24 
hores es poden activar quan vulguin en el marc d’aquest dispositiu i sense 
aplicació de coeficients o compensacions, és perquè el 29 de gener de 2015 
es va pactar que tindrien un règim especial flexible (E), i no un règim de torn 
(T) com preveia l’art. 5 Decret 146/1996.   

La derogació del Pacte de 29 de gener de 2015 (i la Instrucció 7/2015 que el 
desenvolupa); així com l’aplicació de l’art. 5 del Decret d’horaris 146/1996, de 30 
d’abril, suposaria que aquest dispositiu és il·legal perquè no se’n poden modificar les 
condicions de treball en qualsevol moment sense respectar els 3 dies mínims. També 
ho seria si fos un fet sobtat (que evidentment no ho és ni la Sentència del TS ni la 
vaga prevista pel dia 11 d’octubre). A més, suposaria l’aplicació de coeficients des del 
primer dia de canvi o la impossibilitat de treballar més de 7 dies consecutius. 

Excepte un sindicat de l’escala bàsica, cap sindicat el va signar. És lamentable que 
encara es defensi el Pacte i la Instrucció 7/2015, que fonamenta la Resolució de 27-
09-2019 d’activació MINERVA: 

 

És per aquest motiu, que juntament amb la impugnació judicial de l’activació del 
MINERVA, s’ha procedit a la impugnació de l’Acord de Govern que ratifica el 
Pacte de 29 de gener de 2015 i la Instrucció 7/2015.  

Barcelona, 1 d’octubre de 2019 


