BRANCA D’INVESTIGACIÓ
Us volem informar de les accions fetes pel CAT fins a la data, així com anunciarvos aquelles que portarem a terme properament:
A) RESPECTE A LES NOVES CONDICIONS A L’HORA DE PRESTAR EL
SERVEI ESTABLERTES PER LES “DIRECTRIUS OPERATIVES DE
COORDINACIÓ EN L’ÀMBIT D’INVESTIGACIÓ SOP2181/09 DE
12/05/2009”

Dir-vos que, aquest dilluns dia 08/06//09 en el si del Consell de la Policia, ens
trobarem amb el Secretari de Seguretat Pública, Sr. Joan Delort, on li
exposarem el nostre rebuig respecte les condicions que imposen aquestes
directrius i alhora demanar-li la reconsideració del punt 3 apartat 2.1.2 paràgraf
4 d’aquesta directriu per ser contrària al que estableix el Decret 146/96 de
Jornada i Horari. Entenem que les unitats que necessiten efectius 24 hores i 365
dies l’any requereixen l’implantació d’un quadrant, tal com es desprèn del
contingut de l’esmentat Decret. També farem saber al Sr. Delort que si no es
produeix una rectificació immediata, o de la RLT, o de la directriu, presentarem
acte seguit el corresponent contenciós administratiu, emparat en l’argument
abans esmentat.
.
B) RESPECTE A LA REGULACIÓ I COMPENSACIÓ DE LES GUÀRDIES NO
PRESENCIALS:

Us fem saber que el passat 25 de maig vam registrar una denúncia (la trobareu
en la nostra plana web “ www.elsindi.cat” dins l’apartat “ Denúncies”) en la que
exigíem, davant el silenci de l’administració i la resta d’organitzacions
sindicals, la represa de les negociacions. En resposta a la nostra denúncia, el 3
de juny vam rebre una nova convocatòria de reunió pel 17 de juny per tal de
reprendre les negociacions.
Tanmateix us fem saber que el proper mes de juliol tenim les primeres vistesal
Contenciós Administratiu per l’acció iniciada a l’assemblea de Girona el passat
setembre on sol·licitem la imputació de totes aquelles hores en què s’ha estat
“disponible” o de guàrdia no presencial, i també de la demanda de canvi del
tipus d’horari d’investigació de la DIC. Caldrà doncs, estar molt atents als
primers pronunciaments judicials.

Per qualsevol aclariment o suggeriment contacteu amb nosaltres.
SALUT!!!
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