
 
                               

 

 

   
  COMUNICAT de GUÀRDIES NO PRESENCIALS  

o DISPONIBILITAT (IV)  
 
Avui ens hem tornat a reunir amb l’Administració per tal d’anar avançant en la regulació 
de les GUÀRDIES NO PRESENCIALS . 
 
El document lliurat avui no difereix gaire del l’anterior, així que, CAT i SPC continuem 
demanant :  
 Volem saber si la GUÀRDIA NO PRESENCIAL te consideració de treball o no. 
 

1- Volem saber a quines Unitats, Àrees i Divisions ha d’afectar aquest Acord per 
no haver estat definides. Demanem un catàleg de llocs afectats per l’Acord  

2- Les compensacions continuen essent insuficients a més de haver-hi diferents 
franges i còmputs. Demanem la simplificació, una compensació més digna  
i l’aplicació de percentatges.  

3- La modificació de la instrucció de vals menjador per tal que sigui realment 
d’aplicació a l’Acord, tal i com esta ara, no seria d’aplicació als afectats. 

4- S’havia estat parlant de fer les imputacions de l’Acord al inici del any policial, o 
si a, 01 de febrer del 2009, amb el gaudiment efectiu a partir del juliol i ara 
resulta que la imputació no s’iniciaria fins al mes de juny de 2009. Ens 
oposem a aquesta data d’aplicació; si la data d’apl icació d’aquest Acord 
és al juny, ja començarem a fer GUARDIES NO PRESENC IALS al mes de 
juny.  

 
Mantenen la imputació mínima per activació en 5 hores, mantenen l’hora i mitja com a 
màxim  de resposta operativa al lloc de treball o lloc on ets requerit , amb la traducció 
en compensació quilomètrica (105 quilòmetres), també mantenen el màxim del 25% de 
GUÀRDIA NO PRESENCIAL respecte de les hores presencials per quadrimestre, 
mantenen la revisió a final de cada període quadrimestral i la conveniència i viabilitat de 
seguir o canviar el sistema retributiu l’avancen al darrer trimestre del 2010 com a màxim. 
 
Ens sap greu que hi hagi organitzacions sindicals que es conformin o donin per bones les 
xifres que en aquestes propostes s’ofereixen, el CAT i SPC creiem que son del tot 
insuficients. Però si que es fan seves propostes qu e portem fent nosaltres des de 
la primera reunió.  
 
Hem quedat convocats pel proper dia 09 de gener de 2009, en que “miraran”  de tenir 
una proposta amb el catàleg  de llocs afectats per l’Acord, us mantindrem informats. 
 
 

CAT   i   SPC 
 
Catalunya, 10 de desembre de 2008 


