COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ 17/01/2014
ALTRA REUNIÓ...NOVA DECEPCIÓ!! AIXÒ NO ES
SIGNARÀ!!!
Avui s’ha dut a terme la setena reunió de la Comissió de Negociació entre el
Departament d’Interior i els diferents sindicats representatius del CME. Els sindicats
que signem aquest comunicat hem presentat la proposta que adjuntem a aquest
escrit, la qual va ser avançada per correu electrònic a la DGP ahir a la tarda, i que ha
estat degudament registrada a les 10 del matí d’avui, com podreu comprovar.
Malauradament, l’ Administració ofereix un sistema híbrid d'implementació horària
èssent d'aplicació a les Metropolitanes la proposta del Q5Q (ara es torna a dir així,
8h15’ de dll a dv i 12h cap de setmana) i mantenint a la resta del territori les
condicions horàries que actualment estan realitzant.
Per part de l’ SME-CCOO, CAT i SPC, hem reiterat la demanda ja motivada en
múltiples ocasions de descatalogar com a "horari especial" els realitzats per les
unitats de seguretat ciutadana. NO podem admetre que serveis de 24 hores 365
dies l'any estigui sotmès als criteris d'horaris especials, hem manifestat que no
estem disposats a perpetuar aquest greuge comparatiu a unitats que desenvolupen
la mateixa tasca i molts cops amb una superior càrrega de treball sense cap tipus de
compensació alternativa.
Continuem exigint un quadrant únic de referència a tot el territori i és per això que
els hem recordat que considerem necessari realitzar un canvi de quadrant horari
que contempli la implantació d’un torn fix o semi fix amb nits fixes, amb una
adequada compensació retributiva i horària del treball nocturn.
Donat, però, que l’Administració vol mantenir si o si l’ordenació del temps de treball
basat en el cicle de roda torns de cinc setmanes amb consideració d'especial i pel fet
que cal millorar de forma urgent les actuals condicions horàries dels agents del CME,
proposem l’aplicació del Q5T (“Horari de Torns”) arreu.
Malauradament, l’Administració no vol atendre a raons i, per tant, no s’ ha arribat a
cap acord. Hem quedat convocats per la setmana vinent el dia 24 on ja ens han
anunciat una nova proposta.
CAT
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