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GAUDI DE LES VACANCES PEL 
PERSONAL ADMINISTRATIU, 

TÈCNIC I LABORAL DE LA RPMN 
 
 
CCOO ens fem ressò de les queixes del personal administratiu, tècnic i laboral, de la 
Regió Policial Metropolitana Nord, amb relació a la imposició de criteris restrictius del 
gaudiment dels dies de vacances que els pertoquen. 
 
Els treballadors i les treballadores desenvolupaven habitualment unes mateixes rutines 
any rere any quant a la sol·licitud de gaudiment de les seves vacances; no existia cap 
instrucció interna que limités amb caràcter previ aquest gaudi, i a més, la que s’ha 
informat al personal ha variat les seves condicions de mínims, mantenint el personal en 
una situació d’incertesa que afectava la seva previsió vacacional, a nivell familiar i 
econòmic, fins fa ben poc.  
 
Partint de la base que els criteris de la instrucció només s’apliquen a la Regió Policial 
esmentada, CCOO volem incidir que concorren altres factors com la disminució de les 
càrregues de treball a l’època estival, i l’augment de les mateixes, en canvi, a partir del 
mes de setembre, en reprendre’s l’activitat de jutjats i tribunals, inhàbils durant el mes 
d’agost; o el fet que el perjudici s’agreuja en les Comissaries de MMEE de dimensions 
menors quant a recursos humans o dels col·lectius de personal laboral que acostumen a 
ser inferiors també numèricament i es troben dispersos en la geografia. 
 
Consegüentment, la representació sindical de CCOO al Departament d’Interior ha 
demanat, mitjançant un escrit adreçat a la seu de la Regió Policial Metropolitana Nord, 
que us adjuntem a continuació, que es reconsideri el mantenir o no les mesures 
adoptades en ordre al gaudiment de les vacances del PATL adscrit. 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT !!! 
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