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Es comencen a reconèixer els AP’s per
antiguitat a la 12 promoció del cme
Barcelona, 29 d’abril de 2021.-

La Direcció General de la Policia ha començat a reconèixer de manera automàtica, els
permisos per assumptes personals per antiguitat a partir del sisè trienni a les persones
membres del cos de mossos d’esquadra que l’any 2016 tenien sis triennis o més (12a
promoció).
A l’efecte, algunes organitzacions sindicals iniciaven fa pocs dies i gairebé sis anys
després de la nostra primera sentència favorable, una campanya de presentació
massiva de recursos al nostre entendre del tot estèril, en tant que l’Administració estava
reconeixent d’ofici el dret, com a conseqüència de les dues sentències prèvies guanyades
per SAP-FEPOL.

C O M U N I C AT

Sobre aquesta qüestió recordem que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha
estat l’única organització representativa del cos de mossos d’esquadra en assolir dues
sentències judicials favorables que, previ a la signatura de l’acord del 2017, van possibilitar
que els mossos i les mosses d’esquadra poguéssim gaudir d’aquest dret.
És per això que la nostra organització sindical informa a totes les persones que l’any 2016
assolien el sisè trienni i que per tant tenien dret a dos dies addicionals d’assumptes
personals que vagin revisant l’ATRI en tant que la Sub-direcció general de recursos
humans.
Així doncs, amb aquest reconeixement de ple dret s’acaba amb una qüestió àmpliament
lluitada des de l’any 2012 per la nostra organització sindical, la qual ha permès que les
persones membres del cos de mossos d’esquadra hagin assolit un dret que ara fa nou
anys, se’ns hauria d’haver reconegut d’inici.
Tanmateix, alguns diran que aquest reconeixement és fruit de la seva acció recentment
iniciada. O diran que els seus serveis jurídics han estat els qui han assolit el dret dels AP’s
per antiguitat. Però res més lluny de la realitat!
Amb la sentència número 381/2021-A de 24 de gener del Jutjat Contenciós Administratiu
14 de Barcelona (ratificada per sentència 260/2015 de 7 d’abril del 2015 del TSJC) i
amb la sentència número 258/2017 de 26 de setembre del Jutjat Contenciós Administratiu
número 3 de Barcelona (ratificada també pel TSJC en sentència 117/2010 el 9 de març
de 2020), ha estat SAP-FEPOL qui ha provocat el reconeixement de ple dret dels dies
d’assumptes personals per antiguitat, d’aquells a qui no se’ls havia reconegut abans de la
signatura de l’Acord del 2017.

SAP, TREBALLEM X A TU!
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