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JUBILACIÓ POLICIA LOCAL: UN PAS ENRERE
La negociació a la Mesa General de Funció Pública, els sindicats
majoritaris (CCOO, UGT, CSIF), va assolir la jubilació anticipada per
la policia local amb els coeficients reductors aprovats al RD 1449/2018.
El 29/3/2022, la “Subdirección General de Ordenación y Asistencia del
Instituto Nacional de la Seguridad Social” va publicar un nou criteri de
gestió 13/2022, sobre l’aplicació d’aquest decret que canvia la
consideració del període de prestació de funcionari interí.
Segons aquest nou criteri de gestió 13/2022, només computaran
els anys efectivament treballats com a funcionari de carrera,
quedant exclosos, els períodes de prestació de serveis com a Policia
Local, sota la condició de funcionari interí.
Aquest nou criteri s’ha fet arran d’una consulta feta per escrit a l’INSS. A la
reunió ordinària del 28 d’abril, CCOO va presentar un escrit per revocar
aquest nou criteri de gestió atenent les següents premisses:
❖ Que el criteri de gestió 4/2019 ja recullia literalment “A efectos de cómputo del periodo
de bonificación, se contará el periodo de actividad efectiva en el que el funcionario
interino estuvo destinado en puestos propios de los Cuerpos de policía local al servicio
de la respectiva entidad local antes de acceder a la condición de funcionario de carrera”
❖ Que, a Catalunya, els policies locals interins, realitzen les mateixes funcions que els
funcionaris de carrera i no només això, sinó que comparteixen el mateix espai de treball
i actuacions, per això, al seu dia, ja se’ls va reconèixer al criteri de gestió 4/2019.
❖ Que les normes que regulen la Funció pública reconeixen als funcionaris interins com a
treballadors de les diferents administracions els mateixos drets que als funcionaris de
carrera, amb l’única diferència de la propietat de la plaça.
CCOO ni entén, ni comparteix, una nova interpretació que revoca drets reconeguts i justificats.
Si no s’accepten les nostres demandes CCOO denunciarà jurídicament.

L’oferta pública del 2022 GU que es va acordar ha estat modificada 2 cops: per
introduir 1 superintendent/a, i posteriorment es va rebaixar els agents de 19 a 7
per interpretacions legals d’Intervenció. L’oferta s’ha aprovat sense acord sindical.

