SOL·LICITEM REUNIR-NOS AMB LA DGP PER
DEIXAR SENSE EFECTE EL NOU SERVEI PRESENCIAL
D’ INVESTIGACIÓ A LA RPC
En data 24 d’ octubre la Trisindical hem adreçat
escrit a la Subdirectora General de RRHH per
demanar-li una reunió de la comissió de seguiment i
aplicació del pacte sobre la regulació i la
compensació de les guàrdies no presencials en el
cos de mossos d'esquadra amb l’ objectiu d’
avaluar i deixar sense efecte el nou servei
presencial d’ Investigació a la Regió Policial Central que pretén imposar
el Comissari Cap de la referida Regió.
En aquest escrit exposem que, en data 13 d’octubre de 2014, el Comissari Cap de la
Regió Policial Central, ha emès comunicat intern en relació a l’establiment del
servei presencial d’Investigació a la Regió Policial Central per considerar excessiu
el nombre d'hores compensades plantejant una reformulació de les guàrdies no
presencials.
En el comunicat intern s'organitza el servei de guàrdia establint un sistema presencial
d’efectius durant els caps de setmana a partir de 10 efectius i de 24 hores al dia a partir
de 15 efectius, s'elimina el servei de guàrdia no presencial d'investigació de les
ABP que cobria les nits i caps de setmana i s'estableix que les Unitats d’Investigació
garantiran una mínima presència permanent en totes les franges horàries, amb
agrupació territorial regional durant el torn de nit (és a dir, cobertura i resposta d'àmbit
regional).
Considerem que la voluntat del Comissari és burlar l’acord de Guàrdies no
Presencials. Aquest acord preveu la creació d’una comissió de seguiment per tal de
abordar qualsevol problemàtica que el vulneri o afecti i aquest fet ho és. Recordem que
en el procés d’aquest acord es van parametritzar criteris operatius i que va obtenir
l’aprovació de totes les parts.
Per tot això sol·licitem una reunió immediata i urgent de la comissió de seguiment
del pacte sobre la regulació i la compensació de les guàrdies no presencials per
tal d'avaluar aquesta situació i deixar sense efecte el comunicat intern esmentat
doncs l’aplicació del Pacte de Guàrdies no Presencials amb una bona planificació ja
garanteix correctament el servei que han de prestar les Unitats d’Investigació.
Barcelona, 24/10/2014
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