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MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DELS PERÍODES GENÈRICS DE 
LES VACANCES DEL CME 

 
Barcelona, 23 de gener 2018.- 

Com tots sabeu l’any passat, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), després de 
presentar esmenes a la instrucció de vacances, va aconseguir que tots els períodes de 
vacances d’estiu estiguessin compresos entre els mesos de Juny i Setembre. D’aquesta 
manera es donava resposta a la reclamació que durant anys feien la majoria dels efectius 
que volien conciliar la seva vida laboral i familiar. 

Des d’ençà, tant SAP-FEPOL com els propis efectius, ja vam donar per fet que aquestes 
modificacions i que els períodes establerts s’establirien com a norma per tots els anys 
posteriors. Però no! Res més lluny de la realitat, l’Administració i la Comissaria General 
Tècnica aquest any de manera unilateral han decidit que tornem dons anys enrere i que els 
períodes publicats siguin els del 2017. 

Aquesta decisió ha provocat que en el moment en que es va publicar la instrucció de 
vacances per aquest any 2019, molts de vosaltres ens truquéssiu per demanar informació i 
queixar-se dels períodes de vacances de l’annex genèric.  

Des de la publicació de la nova instrucció de vacances, la nostra organització sindical ha fet 
les gestions oportunes per tal de demanar informació dels motius del retrocés al 2017, 
alhora que hem reclamat que es canviïn els períodes per tornar a adaptar-los a les 
necessitats dels efectius (especialment els de les unitats d’investigació). 

Avui, després de moltes setmanes esperant el canvi, us podem donar la resposta de la 
subdirecció respecte aquest tema. Tal i com ens han manifestat, aquests cicles de vacances 
s’han establert d’aquesta manera donat que l’any passat el sindicat USPAC va presentar 
una reclamació judicial per denunciar els períodes d’estiu del 2018. 

La Subdirecció ha decidit tornar als cicles anteriors, en contra del que demanaven els 
companys, perquè aquesta denúncia encara no està resolta judicialment i no pensa canviar-
los fins que no es resolgui. 

Per part del SAP-FEPOL hem fet tot el possible per traslladar la veu de la majoria a la 
Subdirecció General de Recursos Humans, però aquesta vegada no podem donar la 
resposta que ens agradaria. Ens hagués agradat que l’Administració hagués estat una mica 
més valenta i hagués pres la decisió correcta sense sotmetre’s al xantatge d’un sindicat que 
enlloc de pensar en els mossos i en solucionar els problemes, només pensa en crear 
crispació pel seu benefici propi. 

No obstant continuarem insistint i treballant per tal que aquest canvi es produeixi malgrat les 
traves. Estarem pendents de la futura resolució judicial per demanar el canvi d’aquests cicles 
el més aviat possible.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


