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Esperança Cartiel Armida
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona
Assumpte: Imputació horària d’hores acumulades durant el confinament
Senyora,
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem recordar el que ja vam denunciar
en el nostre escrit de data 23 de setembre on fèiem referència a l’acumulació d’hores de
romanent que van patir els efectius d’algunes unitats, per la planificació interessada de
l’Administració i dels serveis on estan destinats. Escrit que ja venia motivat per un altre del dia
24 d’abril i dels quals a dia d’avui encara no tenim resposta.
Tal i com vam exposar en aquests dos escrits, al cos de Mossos d’Esquadra s’està penalitzant
als agents pels dies de festa que, de manera interessada per l’Administració, es van planificar
durant el confinament de començaments d’any.
Més concretament, la nostra organització sindical ha estat informada que les seves oficines
de suport estan planificant aquestes hores per tal de treballar-les, i per si no fos suficient,
en alguns casos fan “tornar-les” en cap de setmana.
Des del SAP-FEPOL tornem a denunciar que aquest fet suposa un greuge comparatiu amb
la resta de funcionaris de la Generalitat als qui s’ha imputat com a permís retribuït, els dies
que se’ls va planificar festa per tal de reduir contagis i més, si tenim en compte que totes les
organitzacions sindicals vam reclamar una mateixa gestió horària durant el primer
confinament, per evitar diferències entre les pròpies persones membres del cos.
Per tant TORNEM A DEMANAR que les hores de les que fem esment es computin amb el
codi específic que l’Administració ha creat a tal efecte, i de manera immediata es deixi de
planificar aquestes hores de romanent.
Així mateix volem aprofitar el present per recordar que a data d’avui tenim pendents de
resposta dos escrits que per l’especialitat d’investigació són molt importants. Un és el que es
menciona al present i l’altre el que fa referència a la convocatòria del concurs de l’especialitat.
És per aquest motiu que esperem que aquesta petició tingui com a mínim la resposta que el
nostre col·lectiu mereix.
Atentament,

Emili MENCÍA CATALAN
Secretari de l’especialitat d’investigació
SINDICAT AUTÒNOM DE POLICIA (SAP-FEPOL)
Barcelona, 1 de desembre de 2020
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