INTERIOR POSPOSA LA REUNIÓ DE
LA COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ
Hem rebut notificació del Departament d’Interior segons la qual
la reunió programada per aquest divendres 31 de gener, que
recordem és en la que es debatria el tema dels horaris de
treball, queda posposada per al proper divendres dia 7 de
febrer de 2014.
Així mateix, l’Administració ens ha informat que aquest termini ha de
permetre a l’Administració analitzar i valorar de manera més acurada les
propostes formulades per les organitzacions sindicals. Esperem que
aquest temps de reflexió permeti a la casa tenir en compte les nostres
propostes.
En aquest sentit, i tal com us vam informar, les organitzacions sindicals SMECCOO, SPC i CAT considerem necessari realitzar un canvi de quadrant
horari que contempli la implantació d’un torn fix o semi fix, amb una
adequada compensació retributiva i horària del treball nocturn, que cal
continuar debatent. Donat, però, que l’Administració vol mantenir sí o sí
l’ordenació del temps de treball basat en el cicle de roda torns de cinc
setmanes i pel fet que cal millorar de forma urgent les actuals condicions
horàries dels agents del CME, proposem l’aplicació del Decret 146/1996.
Per tant, continuem exigint un quadrant únic de referència a tot el
territori, el Q5T, acabant d´aquesta manera amb el greuge comparatiu de
quadrants en funció de la Regió Policial que es treballi, i amb les garanties
del quadrant T(torn) i no d´horari especial flexible (possibilitat de desplanificar
jornada de treball i de festa a gust del comandament) i donant d´aquesta
manera el compliment a la Resolució 45/X del Parlament de Catalunya, en
la que s'insta al govern a “Establir progressivament, al llarg del 2013, un
sistema de distribució de torns de servei dels agents del CME, amb l´objectiu
d´evitar canvis sobtats i les continues modificacions que es produeixen en els
torns i serveis”
Barcelona, a 31 de gener de 2014
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