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MESA SECTORIAL 05.09.2016 
 
 
 
COMPENSACIÓ DIES 24 I 31 DE DESEMBRE DE 2016 
 
Atès que els dies 24 i 31 de desembre de 2016 cauen en dissabte, demanem a 
l’Administració que apliqui immediatament el que es disposa a l’art. 14.2 del Decret de 
Jornada i Horaris: “Els dies 24 i 31 de desembre i la tarda del dia de Sant Jordi només 
s’han de mantenir els serveis essencials i tindran el caràcter de no recuperables; si 
coincideixen amb dissabte, diumenge o festiu, la DG Funció Pública dictarà les 
instruccions oportunes per a la seva compensació horària”. Aquesta petició ja va ser 
efectuada a principis d’any (veure la nostra nota de la mesa sectorial de l’1 de febrer de 
2016) i l’Administració ens va contestar que seria a partir del mes d’octubre quan els 
treballadors/es podran disposar de 14h addicionals de permís per assumptes personals. 
 
A la Mesa Sectorial d’avui, l’Administració ens confirma que de manera immediata 
inclouran a ATRI 14 hores addicionals a la borsa d’hores d’Assumptes Propis que 
es podran gaudir de manera ordinària fins el 15 de gener de 2017 i de manera 
extraordinària fins el 30 de gener de 2017. 
 
CCOO tornem a insistir que si donessin més marge per poder-les demanar (a partir de l’1 
de gener tal i com ho fan altres Administracions), la incidència en els serveis seria molt 
menor, afavorint aquesta ampliació tant a l’Administració com als/les treballadors/es, i que 
tinguin en compte aquesta qüestió l’any que ve atès que ens trobarem amb la mateixa 
disjuntiva al caure en diumenge els dies 24 i 31 de desembre de 2017. L’Administració 
contesta que “estudiarà” la nostra proposta. 
 
 
ACLARIMENT SOBRE L’ABONAMENT D’OFICI DE L’IMPORT DEIXAT DE 
PERCEBRE PER LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRA DE 2012 
 
El 21 de juliol de 2016 es va penjar una nota a ATRI sobre el “Cobrament de la paga 2012 
per al personal inactiu” que estipulava que s’abonaria d’ofici a tot el personal que hi 
tingui dret i que estigués en servei actiu o situació assimilada en la data d’entrada en vigor 
del Decret Llei 4/2016, és a dir, el dia 23 de juny de 2016. Aquest extrem ha quedat 
confirmat avui per part de Funció Pública. 
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Així mateix, Funció Pública confirma que el pagament s’efectuarà a la nòmina del mes 
de novembre de 2016. 
 
 
 
CRITERIS RESTRICTIUS EN EL GAUDIMENT DE LES VACANCES A LA RPMN DE LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLICIA DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR 
 
A començaments del mes de gener d’enguany es distribueix una Instrucció interna entre 
el personal de PATL de la Regió Policial Metropolitana Nord sobre criteris de mínims 
d’efectius en períodes de vacances d’estiu, de Nadal, assumptes personals i ponts.  Això 
es va fer sense negociació amb els sindicats (l’EBEP marca que les vacances s’han de 
negociar, així com els criteris organitzatius que afecten condicions laborals) i amb 
independència de la resta de Regions Policials, que no segueixen aquests paràmetres. 
 
Aquesta instrucció es va deixar sense efecte i es va modificar per una de posterior, la qual 
fixava un mínim del 50% d’efectius de personal en les dates assenyalades (50% + 1 en 
Comissaries amb 3 treballadors). Un cop aquesta 2a  instrucció es va deixar d’aplicar per 
a les vacances, el personal no va poder gaudir-les, pel poc marge de rectificació, en la 
data desitjada.  
 
Demanem que quedi sense efecte per a la resta de supòsits, Nadal, ponts i dies d’AP, i 
que no s’apliqui en anys posteriors. 
 
La Subdirectora General de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament 
d’Interior ens comunica que tractarà aquest tema amb els responsables de personal de la 
Direcció General de Policia. 
 
 
 
SUBSTITUCIÓ DE VACANTS PRESSUPOSTADES DEL COS D’AGENTS RURALS 
 
L’Administració confirma que, quan sigui necessari, nomenaran personal interí per cobrir 
llocs de treball del Cos d’Agents Rurals i que estan preparant un document de criteris de 
selecció de personal interí del CAR que es tractarà al Grup de Treball del CAR un cop 
estigui aprovat per la Funció Pública. 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT !!! 
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