
 

 

 

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓÓÓÓ A LES HORES EXTRA DE LA POLICIA LOCAL 

 

L’Ajuntament d’Arenys de Mar, a petició dels mitjans de comunicació locals en relació a les hores 
extra realitzades pel cos de la Policia Local i els imports que aquestes suposen, informa que: 
 
Que el nombre d’hores extra efectuades per la Policia Local el 2010 és de 2.719 i de 3.969 al 2011.  
 
Que, en imports, el cost del 2011 va ser de 106.528€, mentre que al 2010 va ser de 67.284€. 
 
Aquestes dades s’obtenen a partir de l’informe verificat per la cap de RRHH de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar i que s’adjunta com a annex. 
 
A cotinuació s’adjunta quadre que mostra l’evolució semestral d’aquestes hores, atès que aquest 
govern es va incorporar al segon semestre del 2011: 

 

Còòòòmput d hores extres per perííííodes semestrals 

De 01-06-2010 a 31-12-2010 1.857 hores  

De 01-01-2011 a 31-05-2011 1.746 hores  

De 01-06-2011 a 31-12-2011 2.221 hores +19,60 % 

De 01-01-2012 a 31-05-2012    748 hores -57,15 % 

 

Si comparem el període gener-maig 2011 i del 2012, trobem una reducció del 57,15 % de les 

hores fetes. El total del període de mandat del Govern actual entre l’1 de juny de 2011 al 31 de 

maig de 2012 comparat amb mateix període de l’any anterior, observa una reducció del 17,60 %. 

 

 

 

Distribució de les hores extres 

 

A l’article publicat a l’Agenda del juny del 2012 s’explica que els caps (4 caporals i 2 sergents) 

representen el 20% de la plantilla, però han fet el 31,70 % de les hores extres. Segons una 

inexistent regla de proporcionalitat han fet un 11,70 % més d’hores de les que matemàticament 

correspondrien, però no es té en compte de que no tenen les mateixes responsabilitats els caps 

que els agents. Un 11,70% està dins de la més absoluta normalitat, doncs no podem substituir un 

cap per un agent.  
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