
 
 

 

ESTEM JUNTS, NOMÉS FALTES TU. 
 
 

Tal com us vam comunicar el passat dia 31 de maig, les quatre organitzacions sindicals 
de forma unitària davant el bloqueig de l’administració, en la negociació d’ horaris 
estables pel CME, vam decidir aixecar-nos de la taula trencat el diàleg amb 
l’administració. 
 
Volem horaris que permetin una millor conciliació entre la vida familiar i la laboral. La 
proposta d’imposar uns nous horaris especials flexibles per la RM de Barcelona, RM 
Vallès Occidental i Vallès Oriental, els quals  farien extensibles a la resta de Regions 
Policials el proper any, un cop passades les eleccions al Parlament de Catalunya, ÉS 
INACCEPTABLE !!! 
Dues setmanes després, no hem rebut cap resposta de l’administració sobre les nostres 
demandes, per la qual cosa hem decidit iniciar accions per tal de denunciar públicament 
els següents greuges: 
 

- El treball en torn de nit sense cap tipus de  compensació. 
- La manca de garanties en l’aplicació del Q-6 (canvis sobtats de planificació sense 

previ avís, perllongament de la jornada de forma habitual, etc) en la Regió 
Metropolitana  de Barcelona. Mentre no s’arribi a un acord d’horaris més estables 
volem el Q-5. 

- La manca TOTAL de garanties dels companys subjectes al règim horari especial 
específic i flexible. 

- La utilització del pagament d’hores extres, sense cap mena de regulació, per tal de 
pal·liar el problema de manca d’efectius. 

- La manca de qualitat en el material policial  operatiu. 
- La NO regulació reglamentària de la 2a activitat. 
- La NO aplicació de l’acord sobre el Pla de Carrera (signat al Juny del 2005) 

 
Davant la manca de diàleg i del nul interès de l’Administració per arribar a acords, ha 
arribat el moment de fer-nos escoltar com han fet els metges, els funcionaris de presons 
i de justícia. Per això hem decidit iniciar accions més contundents. Us anirem 
informant. COMPTEM AMB TU! 
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Catalunya a 26 de  Juny de 2006. 


