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RECONEIXEMENT DELS DIES
D’AP PER ANTIGUITAT
Barcelona, 8 d’agost del 2017.-

Avui, 8 d’agost s’ha publicat la instrucció 7/2017 sobre
normes reguladores dels permisos per assumptes
personals de les persones funcionàries del cos de
mossos d’esquadra per a l’exercici policial 2017 –
2018.
Aquesta instrucció reconeix per fi el dret dels membres
del cos de mossos d’esquadra, de gaudir anualment
els dies addicionals d’assumptes personals per
antiguitat.
−
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2 dies més a partir del 6è trienni
3 dies més a partir del 8è trienni.
4 dies més a partir 9è trienni.
5 dies més a partir del 10è trienni.
6 dies més a partir de l’11è trienni.

Cada dia d’assumptes personals es reconeix a raó de 8h 20’ més que s’han de
sumar a les 50 hores que ja disposem.
Des del SAP podem dir que, amb el reconeixement dels assumptes personals per
antiguitat, per fi es guanya un dret que mai a la història havia tingut el nostre
col·lectiu.
Sabem que no ha estat fàcil, ja que fins i tot el Govern va modificar la llei 10/1994
per impedir el seu reconeixement. Però finalment fruit de l’Acord sindical signat el
12 de juliol, l’antiguitat al cos de mossos està reconeguda.
Recordar-vos que tot i que el reconeixement s’ha fet l’any 2017, aquells que per
sentència vau guanyar el dret l’any 2016 i encara no us han estat reconeguts a
l’ATRI els dies addicionals, aquests no els perdeu i l’Administració us ha de
garantir que els pugueu gaudir.
Per últim dir-vos que l’assoliment d’aquest dret ha estat una mostra de l’acció
sindical que caracteritza el nostre sindicat. Quan toca plantar cara en els Jutjats
ho fem sense dubtes! I quan toca negociar per millorar i assolir nous drets per al
col·lectiu, també ho fem malgrat impliqui un desgast que altres aprofiten de
manera oportunista i partidista.
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