
 

 

 
REUNIÓ SOBRE VACANCES I ASSUMPTES PERSONALS 

Avui hem estat convocats per parlar sobre tres documents que adjuntem a aquest comunicat:  
 
Comunicat intern sobre l’ampliació de gaudiment dels AP de l’any policial 2021-22:

 

 tots els sindicats 
representatius havíem insistit en la necessitat d’ampliar el termini de gaudiment d’aquests dies doncs 
aquest any policial tampoc ha estat normal, la Covid ens ha seguit castigant amb baixes i amb càrrega de 
treball, fet que ha provocat denegacions i canvis d’AP. La proposta d’ampliació que ens han entregat no 
ens acaba d’agradar, estableix una casuística molt tancada per poder demanar l’ampliació de 
gaudiment d’aquests AP, concretament, tenir denegacions d’AP per manca de personal per 
acumulació de baixes mèdiques per covid durant el desembre i el gener. Fora d’aquest supòsit no 
s’ampliarà el termini. Tots aquells afiliats que teniu denegacions d’AP i que vau finalitzar l’any sense 
poder-los fer tots, ens ho heu de fer saber per analitzar cada cas i valorar si pot prosperar una reclamació. 

Nova Instrucció reguladora de les normes per concedir AP:

 

 la proposta que ens presenten està 
marcada per un fet que ens deixa en una situació de clara inseguretat, arran d’una modificació legal 
de desembre del 2021, el silenci en la petició dels AP serà negatiu. Aquesta modificació ha estat 
criticada per totes les organitzacions, hem demanat que es busqui la manera de donar seguretat als 
agents quan els hi cal gaudir d’un AP, doncs és evident que no podem esperar fins el darrer moment 
per saber si podem o no gaudir d’aquell dia de festa (podem tenir un viatge, una festa familiar, un 
compromís...). L’organització ha d’entendre que cal donar-nos seguretat, treballem en dies festius i en 
franges horàries que no son les habituals, els dies d’AP en aquestes circumstàncies es fan molt més 
necessaris que si treballes de dilluns a divendres de 9 a 17h. 

Hem demanat que aquesta instrucció reguli millor el sistema de desempat a l’hora de coincidir en la 
petició d’AP en períodes en què no hi ha un sistema de prelació (és a dir, fora dels AP de desembre i 
gener). I també hem demanat altres millores, però aquestes impliquen modificar el decret vigent 
actualment (150/2010), es tractaria de modificar el fet d’haver d’agafar tota la jornada de treball i 
poder gaudir només d’aquelles hores que necessitem, i també modificar els % de les persones que 
poden gaudir d’AP en un servei (augmentant a un 30 o 40% segons el cas). 
 
Els sindicats considerem molt necessari que aquesta instrucció sigui garant i estableixi un número 
de permisos denegats que automàticament et permeti ampliar el període de gaudiment, entenem 
que no podem guardar-nos totes les hores d’AP per final d’any i esperar poder-les gaudir totes, però si 
tens més de tres peticions denegades en dies no assenyalats, no es pot considerar que el culpable de no 
gaudir-los sigui el funcionari.  
 
Nova instrucció reguladora de les vacances:

 

 Aquest document presenta poques novetats, la principal 
està també en el silenci negatiu en les autoritzacions de vacances fora dels períodes ordinaris 
(també per modificació legal) i com atorgar les vacances dels caps de torn d’escamot.  

Els sindicats hem demanat la revisió dels % de persones que poden gaudir de vacances (fet que 
implica modificar el decret) i no establir els cicles com a invariables, doncs sovint es pot arribar a 
acords entre els afectats que modifiquen les dates que estableixen els períodes de la instrucció (sempre 
és més recomanable fer les vacances per acord i consens que aplicant una normativa no volguda, si es 
garanteixi el % de presència mínima al servei que la instrucció marqui). 
 
*Revisaran aquests documents i ens faran arribar la redacció definitiva. Esperem que ens tinguin en 
compte. 

 
Ara més que mai, SALUT!!! 
 
CATalunya, 18 de febrer de 2022 
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