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Seguim denunciant l’augment de les hores 
de romanent durant el confinament 

Barcelona, 24 de febrer de 2021.- 

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-
FEPOL) ve realitzant des de mitjans de 
l’any 2020 diverses peticions a la Sub-
direcció general de recursos humans per 
tal que es regularitzin les hores de 
romanent que es van incrementar durant 
el confinament per COVID-19. 

Una demanda que per darrera vegada 
SAP-FEPOL ha defensat en el Consell 
de la Policia del cos de mossos 
d’esquadra celebrat aquest mateix mes 
de febrer i on la Sub-direcció, malgrat 
encara no ens ha donat resposta, es va 
comprometre a valorar una possible 
sortida del conflicte generat. 

Recordem que aquest augment del 
romanent va ser conseqüència directa de 
la planificació de jornades de festa per 
part d’algunes unitats, les quals van 

decidir enviar-vos a casa fent prevaldre el seu interès, ignorant les urgències del 
servei i la necessitat de no exposar tota la plantilla a un possible contagi. 

Davant el dubte que les hores pendents de realitzar durant l’any s’hagin agafat de les 
bosses d’hores acumulades de cada agent, des de la nostra organització sindical 
insistim en la necessitat que reviseu les hores que us constaven a la bossa lineal (BL) 
i la de coeficient (BC) a finals de l’any 2020 i les que us consten a febrer de 2021.  

Volem recordar que si no s’ha signat cap petició de festa per hores acumulades tant 
lineals com de coeficient, no us poden prendre aquestes hores encara que sigui per 
compensar les pendents al romanent. 

En cas que aquestes s’hagin reduït sense el vostre consentiment insistim en la 
necessitat que us poseu en contacte amb el delegat o delegada del SAP-FEPOL de 
la vostra comissaria, per tal de poder fer les comprovacions adients i la seva posterior 
reclamació en cas que sigui pertinent. 

Podeu fer la consulta a la vostra fitxa de l’aplicatiu PGH. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


