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INFORME RELACIONAT AMB LA PREVISSIÓ D’HORES EXTRAORDINARIES 
PERSONAL DE POLICIA LOCAL D’ARENYS DE MAR DEL PERIODE DELS MESOS DE 
MAIG A DESEMBRE DE 2020. 

En conformitat al que s’ha sol·licitat per part dels responsables de les àrees de Recursos 
Humans i d’Intervenció de l’Ajuntament en data 29 d’abril de 2020, es fa constar el següent: 

- D’hores extres únicament s’estan sol·licitant les dels judicis tal i com consta al conveni 
de treballadors de l’Ajuntament i les de prolongació de jornada amb motiu de 
detencions, instrucció de diligències per delictes o accidents greus. Aquestes últimes 
per no afectar més a les hores ordinàries assignades en els quadrants de serveis.

- Actualment per reforçar els serveis necessaris per complir amb allò establert a l’estat 
d’alarma i cobrir les baixes laborals del personal, s’estan fent servir hores de 
flexibilitat, l’anul·lació d’algunes festes i llicències, així com modificacions de 
quadrants. Però en cap cas la utilització d’hores extraordinàries.

-  Si no hi ha baixes laborals importants, atenen que les previsions es que no es celebrin 
actes públics amb importants afluència de persones que requereixin de dispositius 
policials, els quadrants es podran equilibrar per arribar a final d’any sense fer més 
hores extres que les assignades als conceptes citats anteriorment. Per tant  dependrà 
molt si hi ha algun augment de baixes de personal o es vulgui postergar les dates 
d’activitats, que en principi no es podran fer ara ni a l’estiu, per més endavant.

- De la previsió d’hores extraordinàries pels conceptes autoritzats és gairebé impossible 
de preveure un nombre exacte d’hores anuals ja que depèn del nombre de detinguts que 
es facin, del moment que els jutjats determinin el judici i també de quan es produeixin 
les detencions i/o accidents greus que obliguen als agents a prolongar la jornada per 
finalitzar els tràmits obligatoris. No obstant hem fet un estudi de dades  d’anys 
anteriors i dels judicis que ja tenim programats i n’hem fet una estimació.

- La previsió estimada d’hores extraordinàries per als mesos de maig a desembre 
de l’any 2020 seria la següent:  

- Agents: un total de  558 hores extraordinàries per a judicis i prolongacions de 
jornades. ( 288 hores de judicis i 270 hores de prolongacions de jornades).

- Personal administratiu: un total de 10 hores extraordinàries.

La qual cosa es comunica als efectes escaients

Arenys de Mar a 29 d’abril de 2020
El Sergent Cap de la Policia Local d’Arenys de Mar

Sebastian Górriz Pérez,

Il·lma. Senyora Alcaldessa de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.-
( Àrees  de Recursos Humans i Intervenció) 
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