REUNIÓ COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ 16/06/2014:

“RES DE NOU !”
La situació d’immobilisme es fa més evident en
cada reunió, les reunions no són productives i, el
que és pitjor, no es veu cap símptoma de voluntat
de millora.
Hem manifestat reiteradament que el punt de partida ens portava a eradicar el greuge
comparatiu que tenen les Unitats de Seguretat Ciutadana de les Regions Policials
Metropolitanes i, alhora, recercar millores en el tractament horari perquè la
conciliació de la vida laboral i familiar sigui possible. La resposta que ens dona el
Departament va del tot en sentit contrari. Certament, s’admet la imputació i
realització horària de 8:30 hores de dilluns a divendres, que era un dels punts més
distants, però això no pot ser el passaport per arribar a assumir un seguit de
pèrdues de garanties laborals com les proposades fa tres reunions enrere.
Reiterem que les USC no tenen caràcter de serveis especials, ni d’unitats
sotmeses a un tipus horari especial per desenvolupar la seva tasca. Per tant,
encara no entenem la persistent voluntat de mantenir les USC sota condicions
d’horaris especials reflectits en el Decret 146/1996. Si a això afegim la reducció de
garants contemplades en l’article 2 de l’esmentat Decret, sincerament, no veiem on
ubicar la millora, més quan l’acord es presenta en clau de global dins de les USC. No
podem oblidar que moltes d’aquestes ja estan realitzant el servei amb aquestes
condicions i per a ells serà una claríssima pèrdua.
El Departament s’ha compromès a lliurar-nos un redactat de tot l’acord per poder
efectuar una avaluació en la seva globalitat. El tindrem per la propera reunió, sense
data de moment. Ara per ara no veiem futur en aquesta negociació, ja que nosaltres
hem fet propostes per poder negociar i, a excepció de la imputació horària de 8:30h,
cap altra proposta l’ han volgut contemplar.
Companys/es, estem davant d’ un moment molt delicat. per primer cop
l’Administració parla de modificació i/o canvi de decret de jornada i horaris. Fins
a la data s’han signat acords posteriors que contemplen la variable de la voluntarietat
quan no es respecten les garanties en el cas de pactes entre comandaments i agents.
Sembla, però, que la nostra cúpula de comandament i la pròpia Direcció General no els
legitimen i, per aquest motiu, consideren necessari un canvi de Decret. Ara resulta que
segons el criteri de la Prefectura els acords signats són contraris a la norma, per
tant, no legals, i que s’ha de canviar la norma i no els acords. De cap manera podem
estar d’acord amb aquesta voluntat i menys quan el que molesta del Decret és
únicament l’article que fixa les garanties bàsiques per a contenir planificacions
abusives.
Restarem expectants i aportarem positivisme, si ens deixen. De moment, no pinta
gens bé i, per antecedents, tot apunta a decisió unilateral i aplicació de
“Decretazo”, amb la connivència, potser, d’algun dels sindicats presents per vestir-ho.
Catalunya 16/06/2014.

SPC

SME-CCOO

CAT

