AJORNAMENT AP's
Companys/es, aquells que hagueu demanat ap's i que encara no els hagueu gaudit tingueu en
compte que podeu anul·lar-los per tal de poder gaudir-los durant tot l'any policial 2013-14.
Lamentem que la DGP, una vegada més, amb el silenci del sindicat majoritari hagi comunicat
amb tant de retard l'ampliació d'aquest gaudiment.
Informeu al vostre cap i a l'oficina de suport de la voluntat d'anul·lació dels ap's no gaudits
Per què aquesta possibilitat d'ajornament?
El passat divendres 21 de desembre va entrar en vigor una nova instrucció que regula els permisos i
llicències dels membres del CME, http://www.elsindi.cat/pdf/juridiques/Instru1220adapllic.pdf (punt 1.e).
Destaquem la manipulació informativa respecte als AP's:
La nota publicada a la Intranet sobre el Consell de Policia-Mossos d’Esquadra del dia 5 de desembre
destaca que s’ha informat sobre la proposta d’Instrucció al Consell de Policia, i no explica res de la
possibilitat de gaudir els AP's no gaudits durant aquest any policial pel següent.
El comunicat del sindicat institucional majoritari i amb majoria absoluta en el si del Consell de Policia del
dia 5 de desembre informa que s’ha oposat obertament a la publicació de la instrucció:
http://www.sap-ugt.cat/wp-content/uploads/COMUNICAT-104-CONSELL-DE-LA-POLICIA-5-12-2012.pdf

Per art de màgia i -pel que sembla- després de reunions clandestines l'anomenat sindicat informava al
Col·lectiu, el mateix dia que es publicava la instrucció, que: "Companyes i Companys! Des del SAP-UGT us
volem informar que, tal i com es va acordar en el darrer Consell de la Policia de passat 5 de desembre, tots
aquells i aquelles que no hàgiu gaudit de tots els permisos per assumptes personals, us podreu guardar els
dies per gaudir-los durant l’any 2013 http://www.sap-ugt.cat/wp-content/uploads/COMUNICAT-115-APSACUMULATIUS-PER-AL-2013.pdf

Davant aquesta manca d’informació des del sindiCAT volem aclarir que la proposta que ens va fer arribar
l’administració no mencionava els dies d’AP's no gaudits i que el fet de poder fer aquest aplaçament és
un còpia de l’acord de la Mesa Sectorial del personal d’Administració.

SALUT!!

CATalunya, 28 de desembre de 2012

