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Assumpte: modificació de la instrucció de vacances 
    
Any rere any veiem com a finals del mes de gener es 
publiquen les corresponents Instruccions reguladores 
de les vacances, dels membres del cos de mossos 
d’esquadra, i any rere any ens trobem que el temps 
per a escollir els períodes de vacances són molt curts. 
Hem de tenir en compte que posteriorment a la 

instrucció esmentada, les oficines de suport han de publicar les puntuacions de cada 
agent, amb les quals cadascun ha de fer les seves pròpies càbales per a intentar que 
les seves vacances quadrin d’alguna manera amb la de la resta de la seva família, de 
forma que el temps per a demanar les vacances encara s’escurça més. 
 
No parlem ja de possibles errades, ja sigui en els períodes publicats com en la 
puntuació dels membres dels agents, amb la qual cosa el resultat és que el temps per 
a poder sol·licitar les vacances queda reduït pràcticament a res. 
 
És molt difícil de poder realitzar una conciliació familiar adequada amb aquest sistema, 
això sense entrar a parlar de la forma d’assignació dels diferents períodes, que creiem 
que és un tema a banda, i del qual tractarem en el moment oportú. 
En opinió d’USPAC el sistema existent actualment, pel que fa a la publicació de la 
Instrucció reguladora, com la seva aplicació, resulta molt estricta i inflexible, sense 
tenir en compte les veritables necessitats de les persones a les que van dirigides, amb 
la qual cosa ens trobem amb un sistema gens empàtic amb els Moss@s. 
 
Som del parer que el sistema és millorable i que amb molt poc esforç per part de 
l’Administració podria millorar de forma sensible, i adequar-se més a les necessitats 
actuals del cos de Mossos d’Esquadra, permetent una conciliació familiar molt més 
senzilla. 
 
Per tot l’exposat, li sol·licitem 
 
Que s’admeti aquesta sol·licitud, es doni tràmit a la mateixa i es reguli 
reglamentàriament una formula més empàtica i eficaç de la regulació de les 
vacances dels membres del cos de mossos d’esquadra.     
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