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CATAC-IAC INFORMA 
 

HORARIS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ DE LA DG POLICIA 
 

 
CATAC-IAC ja fa temps que està treballant en la modificació de l’horari del personal d’administració de la Direcció 

General de Policia d’horari especial a horari normal. 

 

Fem una mica d’història. Quan al 2006 (Decret 295/2006, sobre jornada i horaris) es va aprovar l’horari continuat 

amb permanència obligada de 8 a 15h de dilluns a divendres i les 2,30 restants de 16 a 19h els dimarts, diversos 

departaments de la Generalitat van establir que en algunes unitats necessitaven algú la resta de tardes i per això, per 

tal que quedessin cobertes totes les tardes, van establir horari especial. Aquest va ser el cas del personal 

d’administració de les ABPs i regions policials. Aquest criteri de la DG de Policia no es va entendre mai per la part 

sindical, donat que no hi ha una atenció directa al ciutadà (llevat de comptades excepcions), sinó  al personal mosso 

d’esquadra.  

 

Així, des de llavors, el personal d’administració de la DG de Policia té horari especial i aquest, pel que sembla, 

consisteix en treballar una tarda, amb la discriminació que suposa després de l’aprovació al 2012 del Decret 56/2012 

de jornada i horaris, que permet no treballar cap tarda. Des del 2012, CATAC-IAC i la resta de sindicats estem 

intentant acabar amb aquesta discriminació amb tots els arguments inimaginables, però la Direcció General mai NO 

ha volgut escoltar.  

 

Ara, amb el Decret 48/2014, s’introdueix una flexibilitat horària setmanal i també el personal de la DG de Policia 

n’està exclòs. Una altra vegada, els sindicats hem tornat a demanar en el si de la Mesa Sectorial, en base a l’article 

11.4 “Els secretaris i secretàries generals dels departaments poden autoritzar el personal que faci horaris especials 

perquè gaudeixi de la flexibilitat horària establerta en l’article 9 d’aquest Decret”  que el personal de la DG Policia 

pugui gaudir de la flexibilitat horària. En la Mesa Sectorial del 19 de maig, les representants del departament 

d’Interior van dir que el tema estava en estudi i que al juny o juliol presentarien una proposta. Veurem si es tracta 

d’una proposta que puguem valorar positivament i aconseguim anar acabant amb les discriminacions entre el 

personal.  

 

Per altra banda, CATAC-IAC va mantenir una reunió amb responsables de la DG de Policia per tal que es permeti 

l’entrada a partir de les 7.30h. CATAC-IAC ja va plantejar aquest tema a la Mesa Sectorial i davant la resposta del 

departament, vam voler insistir. La DG ens va dir que no estava tancada totalment i que tenien el tema en estudi.  

 

Sembla que estem fent un pas endavant, ja que, almenys, estudien els temes i no diuen només NO. 

 

CATAC-IAC, tan aviat com tingui propostes del departament, us les farem arribar, perquè les valoreu i ens doneu la 

vostra opinió.  
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