C. Malats, 27-31 • 08030 Barcelona
T. 933 426 810 • www.sap-mossos.cat

Esperança Cartiel Armida
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona
Assumpte: Impossibilitat de poder gaudir del permís per paternitat de les persones
membres del cos de mossos d’esquadra.
Senyora,
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem denunciar que, tant les
persones membres del cos de mossos d’esquadra així com també aquelles que ja son
aspirants, a dia d’avui han de renunciar a les setze (16) setmanes del permís de paternitat.
Tant aquelles persones que es troben fent el curs d’accés a la Policia de la Generalitat,
com totes aquelles altres que ja en formen part però que han de realitzar cursos de
promoció o de provisió, es veuen obligades a renunciar al permís si volen superar el
procés.

Esc rit De núnc ia

Per contra i en comparació amb el permís de paternitat, en les bases de les convocatòries
del cos de mossos d’esquadra es contempla la possibilitat de poder gaudir de les setze
(16) setmanes del permís de maternitat, oferint-li la possibilitat a la persona opositora
d’ajornar la seva assistència al curs fins la propera convocatòria.
Per tant, la nostra organització sindical considera que aquesta discriminació de tracte d’un
permís respecte l’altra caldria corregir-la, més quan la pròpia Constitució Espanyola (en
el seu article 14) evidencia que totes les persones son iguals davant la llei).
Mentre que altres cossos policials del nostre entorn ja ho han corregit, el cos de mossos
d’esquadra segueix sense esmenar aquest greuge comparatiu flagrant. A tall d’exemple,
les bases d’accés a la Guàrdia Urbana sí contempla aquesta aquest dret tant per la
paternitat com la maternitat.
Tal i com es pot observar en l’article 9.3 de les Bases d’accés amb número 33/2021 “les
persones aspirants que acreditin estar embarassades o prevegin haver de gaudir del
període obligatori del permís de maternitat o paternitat o adopció durant la realització del
curs selectiu (...) podran demanar l’ajornament de la realització d’aquesta fase fins a la
següent convocatòria”.
És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en tant que les
últimes bases d’accés al cos de mossos d’esquadra no ho han contemplat, instem a la
Sub-direcció general de recursos humans de la Direcció general de la Policia a fer les
gestions oportunes que posin fi a aquesta greuge comparatiu i permetin gaudir a les
persones aspirants del permís de paternitat, igual com es permet gaudir del de maternitat.
Atentament,

Marta Domènech
Delegada del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)
Barcelona, 24 de març del 2021
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