COMISSIÓ de SEGUIMENT del PACTE GnP
(15/01/10)
Un cop constituïda la comissió de seguiment del pacte sobre la regulació i la
compensació de les Guàrdies no Presencials en el cos de mossos d’esquadra
informem que :
-

l’Àrea Central de Policia Administrativa, (ACPA) ha estat inclosa
en el pacte de GnP, la nostra darrera demanda d’inclusió ha estat
acceptada i informada a la comissió de seguiment del pacte. Tal i com
ja esmentàvem en el comunicat del dia 05/01/2010 el pacte restava
obert i amb capacitat d’assumir noves unitats, àrees, etc...

-

Hem estat informats que s’està acabant de treballar en els aplicatius
per a la recollida de dades des del mes de juliol de 2009, alhora
s’aniran introduint les que es vagin generant en el dia a dia. No es
preveu que sigui regularitzada la situació fins a inicis del mes que ve.

-

La propera reunió és prevista per a finals d’aquest mes de gener, on
esperen poder concretar més les dades recollides així com els còmputs
totals de l’any 2009.

A més a més, en aquesta primera reunió de la comissió, els sindicats
aportàvem diverses incidències per al seu estudi i possible inclusió al pacte. La
Subdirectora ens va demanar que li trametéssim per correu electrònic per tal
de ser estudiades administrativament abans de portar-les a la comissió. Així ho
farem.
Esperem que ens feu saber totes aquelles situacions que puguin pervertir el
pacte així com la seva essència i, alhora, DEMANEM que si hi ha cap efectiu
del cos de mossos, adscrit a l’horari que sigui, que es trobi en una situació
anàloga a la descrita en el pacte que ens ho faci saber per tal d’estudiar-ho i
aplicar les compensacions que reconeix el pacte o que deixi d’estar en aquesta
situació. cat@elsindi.cat

Jordi COSTA i RUIZ i Màrius CARROBÉ i ROSELL
Representants del CAT a GnP
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CATalunya, 18 de gener de 2010

SIGNAT EL PACTE PER A LA COMPENSACIÓ
DE LES GUÀRDIES NO PRESENCIALS
Després de mesos de reunions s’ha signat el pacte per a la compensació de
Guàrdies no Presencials (GnP) en el si del cos de mossos d’esquadra. Aquest el
podeu consultar a les nostres webs.
S’ha signat el pacte per responsabilitat amb el col·lectiu i compromís amb els/les
companys/es, a qui finalment es reconeixerà i compensarà un esforç personal que
no ha estat reconegut ni compensat fins ara.
Amb aquest pacte s’hauran d’incrementar els recursos humans i millorar la gestió, i
nosaltres, estarem per supervisar l’aplicació i evitar-ne els abusos.
A partir d’ara qualsevol moss@ a qui obliguin a estar “localitzable” i no estigui
contemplat el seu lloc de treball en el text del pacte, poseu-ho en el nostre
coneixement per tal de poder corregir la situació; si aquesta no es resol positivament
s’entendrà que no es té cap obligació de romandre localitzable fora d’hores
planificades de treball.
El pacte resta obert, i es crea una comissió de seguiment amb capacitat d’acord per
incloure noves unitats, i possibles situacions anàlogues en altres tipus d’horaris i
serveis.
Les darreres esmenes a la proposta de pacte lliurades a l’Administració en data
05/11/2009 han estat parcialment estimades en el text final, el que ha significat
millores importants de les condicions laborals de les unitats reconegudes al
pacte. Per tant, independentment de la nostra voluntat de continuar treballant
per totes aquelles àrees i unitats que no estan reflectides en aquest pacte, diem
que s’ha pogut signar dignament una demanda històrica i que aquesta ens ha
de servir com a coixí per incloure més unitats, àrees, serveis, etc... que, de ben
segur, n’hi ha.
Esperem que ens feu saber aquelles situacions que puguin pervertir el pacte així com
la seva essència.
Catalunya, 12 de gener de 2010
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