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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: Hores treballades de les persones membres del cos de mossos d’esquadra
en pràctiques.
Senyora,
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha detectat una situació que afecta
exclusivament a les persones membres del cos de mossos d’esquadra que es troben
realitzant els períodes pràctiques i que és conseqüència directa de l’actual situació produïda
per la crisi sanitària per COVID-19.
El fet és que el passat 31 de març, el tribunal qualificador va acordar que “sense perjudici
dels criteris d’avaluació de la fase de pràctiques aprovats per aquest tribunal qualificador en
data 11/06/2019, s’acorda que es podrà reduir el nombre d’hores de presència real al
servei en atenció a l’excepcional situació actual d’alarma, per aquells casos que amb
motiu del confinament, o per circumstàncies anàlogues no hagin pogut completar la totalitat
de les hores establertes”.
Però des de la nostra organització sindical hem detectat que, malgrat la nota publicada i
vista la situació actual, aquesta no s’està duent a terme, ja que moltes persones membres
del cos en període de pràctiques que han estat de baixa mèdica per la COVID-19 o que han
estat aïllades estan retronant totes les hores.
Aquests extrems estan provocant planificacions de jornades maratonianes, així com també
una afectació directa en la conciliació de la vida familiar amb la laboral. És evident que una
persona membre del cos que està en pràctiques no denunciarà de manera directa aquesta
situació i assumirà tota aquella planificació que se li proposi. Però des del SAP-FEPOL
considerem que el servei no es pot aprofitar d’una situació de “superioritat” per planificar,
per posar un exemple, jornades de 12 hores constantment.
Som conscients que aquestes jornades de recuperació poden ser una bona opció per
aquelles persones membres del cos que tenen suspès un període de pràctiques, però
aquestes planificacions maratonianes no es poden planificar amb caràcter general i menys,
amb la nota publicada el 31 de març pel propi tribunal qualificador.
És per això que per tots els extrems esmentats i com a presidenta del mateix tribunal, des
del SAP-FEPOL us instem a fer les gestions oportunes per tal que els serveis de suport
deixin de planificar aquestes jornades de recuperació amb caràcter general.
Atentament,
Imma Viudes Sánchez
Secció Sindical del SAP-FEPOL a la RPM Barcelona.
Barcelona, 1 de juny del 2020
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