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FLEXIBILITAT HORÀRIA DEL PERSONAL AMB HORARI 
ESPECIAL DE LA DG DE POLICIA 

 
Arran de les modificacions efectuades pel Decret 48/2014, de 8 d’abril (DOGC 10/04/2014) en el 
Decret 56/2012, de 29 de maig, de jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC 31/05/2012), CCOO ens vam plantejar un cop més la 
necessitat de negociar amb l’Administració l’aplicació de la flexibilitat horària, de què ja gaudia el 
personal funcionari i interí amb horari ordinari, al personal administratiu i tècnic de les 
Comissaries de Mossos d’Esquadra, atès que el greuge comparatiu era cada cop més palès, en 
obviar dels nous beneficis de la conciliació de la vida familiar i laboral als/a les treballadors/es amb 
horari especial. 
 
Aquest plantejament es va portar a la Mesa Sectorial de Negociació de 19 de maig de 2014, de la 
qual us vam informar puntualment a la Nota Informativa de FSC – Sector Generalitat 057/14, de 
22 de maig. Concretament, a l’apartat 2n es resumeix la postura de CCOO, així com el compromís 
del Departament d’Interior de concedir més marge de flexibilitat al personal amb horari especial. 
A resultes de les negociacions que CCOO vam mantenir posteriorment amb el Departament 
d’Interior, fent ús de la potestat atribuïda en matèria d’horaris al Secretari General, en virtut de 
l’article 11.4 del Decret 56/2012, ahir, el Departament ens va remetre per escrit la comunicació 
següent: 

“En la reunió de la Mesa Sectorial del passat 19 de maig, com a un dels punts de l’ordre del dia 
proposat per l’organització sindical CCOO, figurava modificació d’horaris especials per permetre la 
flexibilitat que preveu el Decret de jornada i horaris a la Direcció General de la Policia. La 
subdirectora general de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament d’Interior va 
manifestar que la voluntat per part de la Direcció General de la Policia era permetre aquesta 
flexibilitat i fer-ho en el termini més aviat possible. El Departament va assumir el compromís 
d’informar als representants sindicals del moment en que aquesta mesura seria d’aplicació. 

Us comunico que amb efectes d’1 de juny de 2014, el personal d’administració funcionari i 
interí adscrit a llocs de treball amb horari especial de la Direcció General de la Policia, 
podrà iniciar la seva jornada de treball a partir de les 7.30 hores, sempre i quan ho permetin 
les necessitats del servei”. 

CCOO ens congratulem de l’èxit, i som conscients alhora que ens queden molts objectius per 
assolir, però creiem que l’esforç col·lectiu ens conduirà al resultat comú que totes i tots desitgem. 
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