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Brauli Duart i Llinares
Secretari General del Departament d’Interior
Generalitat de Catalunya
Carrer Diputació, número 355 (08009) Barcelona
Assumpte: Reconeixement de la nocturnitat generada durant els període de vacances.
Senyor,
Les persones membres del cos de mossos d’esquadra tenen dret a percebre les retribucions generades
pel treball desenvolupat en horari nocturn, únicament per totes aquelles jornades efectivament
treballades. Per tant, de les retribucions anuals percebudes, fins avui han quedat excloses aquelles
jornades nocturnes que, per les planificacions anuals, queden compreses dins dels períodes de
vacances.
Aquesta és una qüestió que recentment, diferents organitzacions sindicals locals i estatals, amb qui el
Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) manté relació, han denunciat davant diferents Jutjats del
Contenciós Administratiu, ja que entenien que el total de retribucions que quedaven planificades dins les
pròpies vacances, també haurien de retribuir-se.
A l’efecte, des de la nostra organització sindical volem fer-vos coneixedor que, després de quatre anys
de litigi, el Tribunal Suprem ha donat com a ferma la sentència 1054/2020, per la qual la Direcció
General de la Policia del Ministeri del Interior haurà de pagar als agents del Cos Nacional de
Policia que estiguin de servei en torns rotatius, l’import de totes les compensacions
corresponents durant el seu mes de vacances.
Aquesta sentència pionera i que al resultar ferma assenta una clara jurisprudència, obre un nou escenari
per a les persones membres de la Policia de la Generalitat - mossos d’esquadra les quals, tal i com hem
manifestat a l’inici del present, fins avui només han tingut dret a cobrar les nits efectivament treballades.
És per això que des el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) creiem oportuna la necessitat
d’adequar la normativa vigent als efectes generats per la sentència 1054/2020 de 21 de juliol, amb la
qual el Tribunal Suprem fins i tot ha desestimat el recurs de cassació interposat per l’Advocat de l’Estat i
que confirma la sentència 114/2019, dictada en recurs 366/2017.
Cal tenir present que l’Advocacia de l’Estat considerava que “no procedia aquesta compensació a la
qual, a més negava el caràcter excepcional, que ni considerava fixa en la seva quantia ni
periòdica en la seva meritació i es percebia únicament quan, dins d’un mes, es completaven totes
les nits corresponents”. No obstant, aquesta qüestió ha estat expressament rebutjada pel propi
Tribunal Suprem reconeixent per tant, el dret que amb aquest escrit des del SAP-FEPOL us venim a
reclamar.
Així doncs, des de la nostra organització sindical us instem com a Secretari General del Departament
d’Interior a fer les gestions oportunes per tal que de manera immediata, els efectius policials que per
planificació anual tenen torns rotatoris (i per tant nits) percebin la seva quantitat per aquelles que queden
englobades dins dels períodes de vacances.
Atentament,

Pere Garcia Quer
Secretari General del SAP-FEPOL
Barcelona, 7 d’agost del 2020
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