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  SGRH. I els  AP’s ... “PA CUANDO” ?   
 

Arran de la maleïda situació provocada pel COVID-19, el cos de mossos d’esquadra ens hem 

tornat a veure en una situació anòmala de dinàmiques de treball canviants en molts aspectes. 

Després de més d’un mes i mig d’aquesta situació, són molts els agents que actualment, 

segueixen disposant de nombroses hores d'assumptes personals per a poder gaudir. 

 

Aquestes hores, els agents ho tenen molt difícil per poder-les utilitzar. Fins a 31 de maig, 

pràcticament no queda temps pel seu gaudiment i a més, les necessitats de servei  segueixen 

fent  que  es  mantinguin denegacions.  

 

Recordem que en les reunions mantingudes al llarg d’aquestes últimes setmanes, la nova 

ampliació de gaudiment dels AP’s de 2019 que finalitzaven a 31 de maig, ha estat una mesura 

llargament reivindicada per totes les organitzacions sindicals. 

 

Concretament, des de la Trisindical aquest afer es va traslladar en les reunions dels dies 20 de 

març i 3 d’abril. Altres sindicats també ho van exposar en altres dates. 

 El 20 de març la resposta de l’administració va ser “considerem que SI. S’haurà d’allargar els 

terminis. Ara mateix però, davant l’actual escenari, no podem afirmar ni com, ni quan, ...” 

 El 3 d’abril la resposta era aquesta “ Entenem que la situació és la que és, i per tant, 

segurament haurem d’ampliar el termini de gaudiment dels AP’s del 2019”. 

 

Avui 27 d’abril, des de la SGRH encara no s’ha donat trasllat del perllongament d’aquests 

AP’s.  A que esperen? Tant costa fer una nota informativa i publicar-la a la Intranet corporativa 

informant que els terminis dels AP’s de 2019 que finalitzaven aquest 31 de maig, s’allarguen?.. 

 

Novament el col·lectiu està complint, i novament vostès, els representants de l’administració, 

estan deixant de fer-ho i en qüestions bàsiques i que no generen costos econòmics afegits 

com la que els estem plantejant. Simplement és qüestió de VOLER o NO VOLER. 

 

Compleixin el promès en les reunions i ampliïn aquests terminis JA ! 

No vagin tard i malament, com passa sovint ! 

 

 

 


