
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISPONIBILITAT  
 
Benvolguts companys, 
 
Ahir es va celebrar a Girona una assemblea amb un doble objectiu. D’una banda 
exposar les accions realitzades fins a la data d’avui per part dels sindicat envers aquesta 
qüestió i d’altra definir un pla de ruta entre tots plegats. 
 
Després d’un torn obert de paraules, sindicats i assistents vam convenir que era 
necessari endegar mesures de pressió per aconseguir regular aquesta situació que 
pateixen prop de 3.000 companys arreu de Catalunya. 
 
Es va acordar que la primera mesura que durem a terme serà no signar el full 
d’hores mensual i esmenar tots aquells dies que, estant en situació de 
guardia i disponibilitat, no se’ns han imputat totes les hores.  
 
En el cas que no es faci efectiva la imputació de totes les hores tramitarem 
juntament amb el full mensual d’hores retornat  una sol·licitud (1) en la 
qual demanarem la imputació de totes les hores que hem estat en situació 
de guardia, tant presencial com no presencial. 
 
Si la resposta per part de l’administració és negativa o senzillament aquesta no es 
produeix, el CAT i el SPC interposaran tants contenciosos administratius com fulls  
d’hores ens feu arribar. 
 
Aquesta mesura creiem que pot resultar efectiva ja que existeix una sentència recent del 
TSJC en la que condemna a DGP a computar com a hores treballades totes les hores 
que un agent del CNP es troba en situació de disponibilitat. 
 
Aquesta mesura és la primera de tot un seguit d’accions que haurem de dur a terme per 
tal de solucionar un greuge que fa massa temps que suportem. 
 
Del seguiment que en feu  vosaltres d’aquesta i de properes mesures  en dependrà l’èxit 
d’aquesta reivindicació.  
 
Per qualsevol aclariment  podeu contactar amb els nostres delegats de servei o 
mitjançant la resta de canals habituals. 
 
Una salutació cordial, 
 
Josep Lluís Robador  i Balasch   Ferran Avilés i Tahull 
Delegat CAT  de la RP de Girona.   Delegat SPC de la RP de Girona 
 
(1) El full per sol·licitar la imputació d’hores el trobareu, en breu, a la nostra web 


