GAUDIMENT DIES D’ ASSUMPTES PERSONALS 2014 - 2015
En data 23 d’ octubre, els sindicats membres
de la Trisindical hem adreçat escrit a la
Subdirectora General de RRHH de la DGP per
demanar la modificació dels períodes
establerts en l’ANNEX de la Instrucció 4/2014
a les 41 hores i 40 minuts d’AP assignats als
agents del cos de la PG-ME.
En relació a la comunicació interna relativa als “Aclariments permisos AP desembregener”, es determina que:
1. No està previst allargar el termini de gaudiment dels AP de 2014/15 a l’exercici
policial següent.
2. Els AP de desembre i gener han de seguir el procediment de sol·licitud i tramitació
establert a l’apartat 7.2 de la Instrucció 12/2014 i que no es poden demanar AP per
algun dia del mes de desembre o gener mitjançant el procés ordinari o d’urgència
que preveu la Instrucció d’AP.
3. Totes les hores dels mesos de desembre i gener s’han de demanar mitjançant el
DAD85, d’acord amb l’apartat 7.2 de la Instrucció 12/2014 i seguint el procediment
específic de la sol·licitud dels AP durant els mesos de desembre i gener (petició per
ordre de preferència de diferents torns en els quals tots els dies tenen alguna puntuació
per assignar de cara a l’any següent). Si algun agent a la seva petició mitjançant
DAD 85 no sol·licita la totalitat de les hores dels AP que tingui pendents de
gaudir, no podrà demanar per algun dia del mes de desembre o gener mitjançant
el procés ordinari o d’urgència que preveu la instrucció d’AP.
4. El DAD 85 no preveu el fet que l’agent no vulgui sol·licitar AP en els mesos de
desembre i gener.
Cal recordar que actualment a l’ATRI, en l’apartat Gestió del Temps/Assumptes
Personals/Consulta compte ass. Personals, el total d’ hores en concepte d’assumptes
personals pel 2014 passa a ser de 41 hores i 40 minuts.

Per això, demanem la modificació dels períodes establerts en l’ANNEX de
la Instrucció 4/2014 a les 41 hores i 40 minuts d’AP assignats als agents
del cos de la PG-ME (que segons la SGRRHH equivalen a 5 dies
d’assumptes personals) i que en cas que els agents no hagin pogut
gaudir de la totalitat de les hores d’AP corresponents a l’exercici policial
2014, aquestes passin a l’exercici policial 2015 per al seu gaudiment.
Barcelona, 24/10/2014
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