IRREGULARITATS EN LA PLANIFICACIÓ HORÀRIA
DEL MERCAT DE MÚSICA VIVA DE VIC
En data 3 de novembre, la Trisindical hem adreçat escrit al Director General de la
Policia per denunciar irregularitats en la planificació horària del mercat de música
viva de Vic.
Entre el 18 i 21 de setembre de 2014 com ja és habitual any rere any, es
va fer el mercat de música viva a Vic. En la planificació que per a aquells
dies es va fer des de la comissaria de Vic, podem observar com
concretament el divendres dia 19 de setembre a 4 agents se'ls va
planificar torn de tarda/nit amb horari des de les 18 hores de divendres
fins a les 6 hores de dissabte.
Aquesta planificació citada anteriorment no va respectar l'hora d'inici
de servei prevista normativament pel quadrant horari especial flexible
Q5. I és que la Instrucció 13/2006, de 31 d'octubre, sobre aplicació dels
règims horaris i planificació de la jornada de treball, en el seu article
3.2.1.6 disposa que pel que fa al quadrant Q5, les franges d'incorporació
seran les previstes en el Decret 146/1996 de jornada i horaris de treball
dels membres del cos de mossos d'esquadra.
Aquestes franges d'incorporació són:
Matí.
Tarda.
Nit.
Dia cap de setmana.
Tarda-nit cap de setmana.

a les 6 o 7 hores
a les 14 o 15 hores
a les 22 o 23 hores
a les 6 o 7 hores
a les 18 o 19 hores

Tenint en compte aquestes franges d'incorporació previstes en el Decret i veient la jornada de
treball que finalment van realitzar aquests 4 agents, en cap cas s'han respectat les franges
d'incorporació previstes legalment. A més, volem recordar que el passat mes de febrer d'aquest
mateix any 2014 i a propòsit dels carnavals de Torelló ja vam remetre-li un escrit en el que li
exposàvem irregularitats en les planificacions d'aquesta mateixa comissaria de Vic.
D'aquí a unes poques setmanes i en aquesta mateixa localitat de Vic, es farà el mercat Medieval i
no voldríem que per tercera vegada consecutiva es tornessin a produir irregularitats de
planificació en aquesta comissaria.
És per aquest motiu que la Trisindical demanem que es donin les instruccions al servei de suport
de la comissaria de VIC per tal d'evitar que es repeteixin aquestes planificacions no ajustades a
normativa.
Barcelona, 12/11/2014
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