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REUNIÓ GRUP TREBALL HORARIS I CONCILIACIÓ FAMILIAR 
En data 18 de febrer de 2022 hem tingut una reunió ordinària amb el Grup de Treball d’Horaris i Conciliació 
Familiar i els representants sindicals. Aquí us fem esment del més rellevant: 
 
L’administració ens havia convocat per tractar 3 punts: 
1- Comunicat Intern per allargar els AP del 2021 
2- Nova Instrucció per sol·licitar i gaudir els AP 
3- Instrucció de vacances 2022 
 
Hi ha la intenció d’allargar els AP del 2021, que no es van poder gaudir durant aquell any policial, durant 
uns mesos més, però l’Administració vol ser molt estricta amb qui ho podrà demanar. Volen que només es 
puguin sol·licitar pels dies que es van denegar amb motiu de manca d’efectius per causes de baixa mèdica, 
i només en aquests casos. Argumenten que els AP no són d’obligat gaudiment, com sí ho són les vacances, 
i que a cap altre Departament s’ha concedit un allargament. A més consideren que s’ha de fer pedagogia 
per a que tothom vagi gaudint dels AP durant l’any policial i evitar que s’acumulin hores a finals d’any, ja 
que és un problema per a l’Administració i no es poden donar permisos a tothom a la vegada. 
Per part dels sindicats hem demanat que es puguin passar les hores no gaudides a la bossa de romanent 
però consideren que són coses diferents i que no és viable. 
L’administració tampoc considera que les vacances i els permisos siguin una mesura de conciliació familiar 
ja que no estan pensats ni concebuts d’aquesta manera. 
 
Des del SEGCAT hem demanat que s’augmenti el 20% de gaudiment dels permisos i vacances fins, 
almenys, el 30%. Algunes policies locals es permeten el gaudiment del 40% de la plantilla i no passa res. 
Han dit que ho miraran, que podria ser una solució però s’ha d’estudiar. 
 
Pel que fa a la presentació de la nova instrucció de gaudiment d’AP informen que es tracta d’una adequació 
a la nova normativa legal, ja que la nova Llei 2/2021 preveu que els silencis administratius en sol·licitud de 
permisos passin a ser negatius, es a dir, que a partir d’ara si no donen resposta a un permís s’entendrà 
que s’ha denegat i no caldrà ni que ho comuniquin! Manifesten que no és un tema del CME sinó de 
l’administració i que no poden fer res, només adequar la instrucció a la nova normativa. 
Al projecte de nova instrucció no es parla determinis pel que, en principi, es podria demanar un permís per 
a Nadal el primer dia de l’any policial. Des del SEGCAT demanem que, tot i que la nova normativa prevegi 
el silenci negatiu, s’incloguin alguns terminis per tal de facilitar la feina i no haver d’esperar al silenci. 
També es demana que hi hagi algun sistema de desempat en cas que més d’una persona s’ho demani. Una 
proposta ha sigut que es tingui en compte si s’han denegat AP prèviament a un dels sol·licitants. Ho 
estudiaran. 
 
Pel que fa a la nova Instrucció de Vacances es demana que el períodes siguin flexibles, que en cas que totes 
les parts estiguin d’acord es puguin donar diferents períodes o el que s’acordi, que ara és inflexible. També 
que redactin com gaudir de les hores puntuals que restin i que no donin per a gaudir d’una jornada, ja que 
ara cada OS fa el que vol. També miraran que no es torni a repetir un període de pràctiques (com el de 
sergent) amb el gaudiment de vacances. Estudiaran totes les propostes i ens diran quelcom. 
  
Fins aquí els punts més destacats de la reunió del Grup de Treball d’Horaris i Conciliació Familiar. 
Ens emplacen fins la propera reunió. Si vols pots fer-nos arribar les teves peticions a través del nostre 
delegat de zona. 


