
federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat 
 
 
 
 
 
 

INFORMA 
20.06.2014 72/14 
 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 765 
Gran Via Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

FLEXIBILITAT HORÀRIA PERSONAL COMISSARIES
 
El dia 30 d’abril d’enguany informàvem a la nota informativa 60/14 que “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”. 
 
Posteriorment, el Departament d’Interior va emetre la  comunicació següent: “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”. 
 
Malauradament, els responsables de la Direcció General de la Policia no ho van entendre així, 
com fan sempre perjudicant el seu personal, i CCOO vam ser informats que obligaven el personal 
a escollir entrar a les 07:30h o a les 08:00h sense donar cap tipus de flexibilitat, la qual cosa ens 
va obligar a denunciar-ho al Departament. 
 
Finalment, abans d’ahir la cap del servei de Gestió i Coordinació de Personal va haver d’emetre 
instruccions clares en relació als criteris de concreció horària del personal d’administració adscrit a 
llocs de treball amb horari especial de la Direcció General de la Policia: “l’horari de permanència 
obligada per al personal amb horari especial, entre les 9 i les 14 h, havent de prestar serveis 
durant com a mínim una tarda d’1.30h i permanència mínima fins les 17h durant la jornada 
ordinària (no durant la jornada d’estiu). Les restants hores de la jornada s’hauran de realitzar entre 
les 7.30 i les 9h, i entre les 14 i les 19h, en còmput setmanal i no serà necessari concretar 
l’horari a realitzar mitjançant sol·licitud del funcionari” 
 
És important que poseu en el nostre coneixement qualsevol interpretació restrictiva que es faci 
d’aquesta flexibilitat horària que tant ha costat d’aconseguir. 
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