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ÈXIT DEL DISPOSITIU DE SANT JOAN 
2018 A CASTELLDEFELS! 

 
Barcelona, 17 de juliol del 2018.- 

Ja era hora! Així de clar. Feia molt 
temps que el Sindicat Autònom de 
Policia (SAP-FEPOL) lluitava pel 
reconeixement dels drets de tots els 
efectius de l’ABP Gavà i als de les seves 
dues comissaries de districte 
(Castelldefels i Viladecans),  

La nostra organització sindical 
demanava que aquests efectius no 
haguessin de treballar les vigílies de la 
diada de Sant Joan ja que fins ara, si no 

us tocava treballar dins del torn, us obligaven a treballar dins del dispositiu especial. 

Aquests fets provocaven, a més de la sobrecàrrega de treball, que algunes companyes i 
alguns companys haguessin treballat set o vuit, dels últims nou Sant Joan, essent impossible 
per ells, celebrar-lo amb les famílies. 

La nostra organització sindical no considerava oportú que per tenir la plaça en propietat en 
aquestes destinacions, no es garantís en els darrers anys que els efectius de les mateixes,  
poguessin celebrar Sant Joan amb les seves famílies.  

Una jornada que la pròpia Administració (amb el reconeixement de coeficients des de l’acord 
firmat amb SAP-FEPOL) considerava especial aquesta diada. És per això que SAP-FEPOL 
havia demanat que aquest dispositiu es cobrís amb hores extraordinàries. 

Doncs bé! Després de les nostres demandes i gràcies també a la bona voluntat dels Caps 
de les Comissaries i del Cap de la Regió, pràcticament la totalitat dels efectius que van 
treballar dins del dispositiu de Sant Joan, ho van fer cobrant hores extraordinàries. A més, 
s’ha acordat entre ambdues parts (Comandaments i SAP-FEPOL) que com a mínim un 
escamot sencer tingui festa successivament en els propers Sant Joan. 

Des de la nostra organització sindical valorem molt positivament la manera com s’ha pogut 
solucionar aquesta situació, essent un model de treball conjunt entre comandaments 
policials i representants dels treballadors.  

Des del SAP-FEPOL continuarem treballant per a què aquestes condicions, no solament es 
mantinguin per a properes ocasions, sinó que es millorin intentant que tothom que treballi 
fora de quadrant, ho faci cobrant de manera extraordinària.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


