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Un altre any amb la “conya” dels AP! 
Fins que s’acabi la paciència  

 
Barcelona, 27 de juliol de 2020.- 

El cos de mossos d’esquadra demostra dia rere dia i setmana rere setmana la seva 
implicació i professionalitat. La “base” compleix sobradament amb les seves obligacions tot i 
veure que els seus drets i la seva seguretat acostumen a malmetre’s massa sovint, cosa 
que, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem hagut de denunciar encara 
més des que es decretés la pandèmia de la COVID-19. 

Lamentablement, un nou estiu la nostra organització sindical ha de denunciar la denegació 
d’un dret, el del permís per assumptes personals que es produeix per la prou coneguda 
“manca d’efectius”. Com a conseqüència d’aquestes denegacions, la gent (mossos i 
mosses) es cansen al veure que, malgrat ells i elles sí compleixen amb les seves 
obligacions, se’ls denega un dret com el del permís per assumptes personals. 

I és que aquest és un dret que un any/estiu més torna a ser trepitjat, com si d’un privilegi es 
tractés ja que tornem a detectar en algunes destinacions, que només pot ser gaudit si 
s’alineen tots els planetes. El dels AP’s és un dret que a dia d’avui només es gaudeix en 
funció de la implicació o benevolència del comandament de torn. 

Des del SAP-FEPOL fa massa temps que venim denunciant una denegació sistemàtica dels 
permisos per assumptes personals com a conseqüència de la manca d’efectius. Ni el Pla 
Estiu, ni el reforç de les darreres promocions ha servit per arreglar el trencament anual d’un 
dret, la concessió del qual no pot ser contínuament trepitjat. Per aquest motiu fa anys que 
reclamem una bossa d’hores estructurals per fer front a aquesta situació. 

La nostra organització sindical ha demanat sempre la implicació de tots els comandaments 
per garantir el gaudiment d’aquest dret. Per la seva denegació sistemàtica hem hagut de 
veure com en els darrers anys s’ha hagut de perllongar el període de gaudiment (els 
d’enguany fins el 31 de gener del 2021). Així mateix SAP-FEPOL ja ha assolit sentències en 
les quals queda molt clar que la manca d’efectius no pot ser l’excusa que l’Administració pot 
fer servir per denegar els drets a les persones membres del cos de mossos d’esquadra. 

Per tant, des de la nostra organització sindical tornem a insistir en la necessitat de demanar 
SEMPRE i PER ATRi (abans de consultar fins i tot la possibilitat de rebre una resposta 
positiva) qualsevol permís. Així mateix recordem la necessitat de demanar SEMPRE i PER 
ATRI la seva denegació en cas que així sigui. Perquè només així podrem demostrar davant 
l’Administració el que en aquest comunicat tornem a denunciar.  

Confiem doncs que (cadascú dins les seves responsabilitats) posem de la nostra part perquè 
aquesta situació finalment es reverteixi, perquè de no ser així, en algunes destinacions la 
situació comença arribar al seu límit. Solucionem-ho abans que peti!  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


