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                                COM SEMPRE, TARD I MALAMENT!!  
           DEMANEM PERLLONGAR EL PERIODE DE SOL·LICITUDS VACANCES 

 
 

En data d´ahir, 16 de desembre de 2019 es va publicar comunicat intern (de data 5 de 
desembre de 2019) sobre l´annex dels cicles de vacances 2020-21. 
 

La instrucció sobre normes reguladores de les vacances, actualment en vigor, és la 
Instrucció 9/2018 de 28 de desembre. 

 
En aquesta instrucció en el seu punt 5.1 estableix, quant al procediment per a la 

concessió de vacances i la seva sol·licitud: 
 
“Les persones funcionàries han de lliurar, abans del 31 de gener de 2019, les sol·licituds 

de vacances per a l´any policial 2019-20, o abans del 15 de gener de 2019, si sol·liciten 
gaudir de vacances durant el mes de febrer de 2019. 

En endavant, les persones funcionàries hauran de lliurar, abans del 31 de desembre, el 
document DAD17 de sol·licitud de vacances corresponents a l´any policial següent” 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tenint en compte que només es dóna un marge de 15 dies per presentar les sol·licituds, 
en un període complicat en el que molts companys ja gaudeixen de vacances, permisos 
per assumptes personals i en el que ja hi ha molts festius planificats, considerem del 

tot insuficient el període per poder gestionar la sol·licitud de vacances d´aquest any 
policial 2020-21. 

 
Són molts els companys que ens han transmès aquesta queixa i és per aquest motiu 
que hem registrat avui mateix una queixa a la Subdirectora General de Recursos 

Humans demanant perllongar el període de sol·licitud de vacances per aquest any fins 
el 31 de gener de 2020, o en els casos de voler gaudir vacances al febrer fins el 15 de 

gener de 2020. 
 
 

 
                     USPAC, EN DEFENSA DELS DRETS DELS MOSSOS!! 
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