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Planificació de jornades de treball per esgotar
el romanent provocat pel confinament
Barcelona, 1 de desembre del 2020.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)
porta mesos reclamant a la Sub-direcció general
de recursos humans, la necessitat d’imputar com
a hores efectivament treballades, les hores de
romanent generades durant el confinament per
haver enviat a efectius policials a casa seva, en
prevenció del risc de contagi.
Com molts de vosaltres ens vau fer saber, durant
els mesos de març i abril, havíeu estat enviats a
casa (planificant-vos jornades de festa) sense
que ningú ho hagués demanat i sense cap
utilitat pràctica. Evitar els contactes estrets, per
mancances en les mesures de seguretat i
prevenció contra la COVID-19, era la prioritat pel
servei i d’aquí que algunes Unitats, Àrees i
Divisions enviessin part dels efectius policials a
casa.
En aquest sentit i específicament sobre la
imputació horària, SAP-FEPOL, a l’inici del
confinament, ja va reclamar a la Prefectura una gestió homogènia dels recursos humans, del
tot necessària per evitar futurs greuges comparatius. I és que el dubte i la queixa en aquella
època ja era com es tornarien aquestes hores i com s’acabarien imputant.
Doncs bé! Després de la NO RESPOSTA fins el moment per escrit de les nostres peticions
(escrits de 24 d’abril, 23 de setembre i 30 de novembre), des del SAP-FEPOL continuem amb
la demanda d’imputar aquestes hores amb el codi específic que l’Administració va crear per
aquesta finalitat i que permetia imputar com a hores generades com a permís retribuït.
És per això que amb aquest comunicat, SAP-FEPOL s’adreça a totes aquelles persones
afiliades que formen part de les Unitats, Àrees o Divisions esmentades, per tal que es posin
en contacte amb el delegat sindical de zona i li comuniquin que us esteu veient afectats o
afectades per aquesta situació.
Des de la nostra organització sindical volem continuar elevant la queixa sabent exactament
quines han estat les unitats que han generat una situació que a dia d’avui suposa un problema
per la conciliació de la vida familiar amb la laboral.
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