Iª Comissió Tècnica d’horaris
El 26 de maig s’ha constituït la Comissió d’horaris del CME i tot pinta molt negre.
En aquesta 1ª reunió, a part de les presentacions, de gent que ja coneixíem, ha
estat una presa de contacte on l’Administració ens ha demanat que “aportem
idees del que volem canviar”.
La intenció de la “casa” és agafar el “compendi normatiu” que ha anat minant el
Decret 146/1996 al llarg dels anys i fer-ne una refosa, anem molt malament si
aquestes són realment les seves intencions. Un nou marc d’horaris no pot anar
per refondre allò que no funciona i que tant negatiu és per als agents.
Si per nosaltres ha d’esser, cal un nou Decret que contempli el torn fix, que
respecti els drets dels treballadors i treballadores i que casi amb la resta de
drets dels funcionaris i funcionàries de la Generalitat de Catalunya.

No volem ser funcionaris de 2ª !!
Des del CAT hem demanat que s’apliqui amb celeritat l’Acord parallel al
Decret de 2ª Activitat, el qual hauria de permetre als agents de més de
50 anys o 25 de servei, deixar de fer nits de manera voluntària.

Hem demanat l’aplicació del Q5 del Decret en lloc del Q5M
mentre es busca un nou marc horari ja que això no té
repercussió pressupostària, l’Administració tampoc està
disposada a donar cap mostra de voluntat conciliadora. Per
tant, tenim clar que aquestes comissions les han creat per
cobrir l’expedient del compromís polític i que anar més enllà
exigirà mobilitzacions serioses.
La freqüència de les reunions la volen fixar a cada mes o mes i mig, això dóna
mostra del poc que els preocupa les nostres condicions laborals. Hem manifestat
la nostra oposició a la temporalització per no dilatar en el temps el que hauria
d’haver estat ja acomplert i implantat segons l’Acord del 2008, si heu llegit bé,
Acord de 2008.
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