POSICIONAMENT DEL CAT-ME ENVERS A LES
HORES EXTRES
Hem rebut moltes peticions en la línia d’aclarir el tema de fer o no fer hores extres, per la qual cosa volem explicar
primer la CRONOLOGIA DELS FETS, COMUNICATs I ARGUMENTACIONS:










17 i 19 de Gener de 2012: Assemblees de la Intersindical on entre altres mesures es decideix no fer HORES
EXTRES. http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/lluita1.pdf
23 de gener de 2012: Comunicat Intersindical núm. VIII en relació a no fer Hores Extres
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/lluita8.pdf
20 de febrer de 2012: Comunicat XX on s’explica del per què no s’han de fer Hores Extres
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/lluita20.pdf
29 de febrer de 2012: Comunicat XXV on s’explica les evidències de manca d’efectius per la mesura de no fer
Hores Extres http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/lluita25.pdf
13
de
març
de
2012:
Comunicat
XXIX
Volta
Ciclista
a
Catalunya
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/lluita29.pdf
19
de
març
de
2012:
Comunicat
XXXII
Volta
a
Ciclista
a
Catalunya
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/lluita32.pdf
21
de
març
de
2012:
Comunicat
XXXIII
Final
Volta
Ciclista
a
Catalunya
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/lluita33.pdf
27 de març de 2012: Comunicat XXXIV Vaga General http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/lluita34.pdf
17 d’abril de 2012: Comunicat XXXVIII recorda la mesura i explicació de la importància d’aquesta en no fer Hores
Extres http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/lluita38.pdf

Tots aquest comunicats els podeu consultar a la nostra web en l’apartat Intersindical.
La mesura aprovada per votació en les diferents assemblees del territori i, fins i tot, en assemblees per destinacions, va ser
consensuada pels quatre sindicats representatius en la Intersindical. La veritat sigui dita, no tots el sindicats han estat
fidels en l’esforç per aconseguir al 100% que aquesta bona mesura de revindicació es respectés a tota Catalunya,
l’ambigüitat i fins i tot contradiccions amb els comunicats que signaven com Intersindical, es feia difícil entendre pel
col·lectiu les explicacions que certs delegats feien a les destinacions. El CAT-ME sempre ha defensat, explicat i treballat
per tal que aquesta bona mesura reivindicativa anés a més.
Hores d’ara, després de Volta Catalunya, Montmelós, Cimeres, altres esdeveniments remunerats i VAR-15 el seguiment a No
fer Hores Extres ha anat a menys en comptes d’aconseguir que els “companys” que feia Hores Extres respectessin el
compliment de la revindicació.
L’esforç subtil a l’ombra de molts comandaments i la impregnació entre companys que volen fer hores extres en l’entorn dels
escamots ha anat infectant de mentires i desvirtuant la veritable eficiència que tenia la mesura i que tants mals de cap i
problemes estava posant a la DGP i al propi Conseller.
El CAT-ME segueix convençut que l’Administració ha tingut, té i tindria molts problemes per cobrir tots els serveis,
ordinaris i extraordinaris, si la mesura continués. Com s’ha explicat en diferents comunicats, el Conseller ha hagut de
dir veritats polítiques davant del Parlament; hi ha hagut molts problemes per cobrir esdeveniments i serveis ordinaris;
hi ha hagut accidents, fins i tot mortals, directament relacionats a la manca d’efectius; la premsa va explicar i estava
alerta per la manca d’efectius que es patia; hi ha regions que abans de l’estiu ja no tenien romanent; i un llarg etc que
posava en evidència les penúries de la Conselleria d’Interior.

Per tot això, el CAT-ME no pot variar la VERITAT i menys perquè alguns companys només defensen el
dret de fer hores extres per interessos personals que no van més enllà del present i ens esclavitza pel futur.
El CAT-ME, amb tots els delegats, estem a la vostra disposició per aclarir-vos i explicar-vos tot allò que vulgueu.

NO REALITZEU HORES EXTRES

