Sala Girona, 2-2-3, Comandaments i Sindicats
LA VERITAT
IMPLANTAR EL QUADRANT 2-2-3 ALS MOSS@S QUE TENEN UNA ADAPTACIÓ EN ELS SEUS LLOCS DE
TREBALL, ÉS UNA MESURA IMPOPULAR, INJUSTA I PROBLEMÀTICA QUE ATEMPTA CONTRA LA SALUT
DELS TREBALLDORS I ALHORA CONTRA LES CONCILIACIONS FAMILIARS. SI A MÉS, ELS
COMANDAMENTS JUSTIFIQUEN AQUESTA DECISIÓ EN BASE A UN ACORD SINDICAL,
ÉS UNA IGNOMÍNIA.

Després de la reunió amb els Caps de RPGi, vàrem informar al col·lectiu mitjançant el comuniCAT
corresponent: http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/reunioRPG131125.pdf
Com s’explica en el comuniCAT, en aquesta reunió sense avís previ (els sindicats tenim que informar 8
dies abans dels temes a tractar en la reunió, ells no...), els Caps Regionals amb el suport tècnic del Sgt.
Coordinador de la Sala, van informant-nos que tots els moss@s amb adaptacions laborals passarien al
2-2-3 a partir del proper mes de febrer, per problemes de cobertura de serveis, segons ells.
Tot i que el Sots Cap Regional va puntualitzar que aquesta decisió no és un càstig a les
adaptacions laborals, el CAT-ME va mostrar el seu rebuig, tatxant aquesta mesura com un pedaç
i una maniobra per seguir tapant les nefastes gestions de la Subdirecció General de Recursos
Humans i la Prefectura del Cos, per no voler veure i afrontar la realitat del conflicte.
La realitat del conflicte passa per la manca d’efectius a escamots (operatius), sumat un increment de
patologies i disfuncions en el col·lectiu, l’augment de l’edat mitja dels policies i més necessitats en les
conciliacions familiars... tot això té el resultat que no volen reconèixer la SGRH i els Comissaris de la
Prefectura o millor dit, el Comissari responsable d’aquesta ceguera, el Sr. Emilio Quevedo i Malo: LA
INVIABILITAT i INOPERÀNCIA DELS ACTUALS TORNS ROTATIUS, QUE MALMETEN LA SALUT
DELS MOSS@S I CASTIGUEN LES SEVES FAMÍLIES.
El CAT-ME, com informem en el comuniCAT de la reunió i així ho recull l’acta (qui vulgui ens la pot
demanar per corroborar el que diem) NO VÀREM FER CAP ACORD amb la Regió per implantar el 2-23 als moss@s amb adaptacions laborals a Sala, com ostenta la Inspectora Sra. Ivonne Valero Cap de la
Sala Regional de Girona i el seu Sgt. Coordinador Sr. Quim de Diego, quan aquest notifiquen als
afectats la seva “solució” per poder planificar els torns de treball.
Per ser honestos, cap sindicat, al menys en la reunió, va mostrar el seu acord amb el 2-2-3. Per tant, si
la Inspectora i Stg. esmentats, mantenen que existeix acord sindical, caldria saber amb quin sindicat és.
Per acabar, informar-vos que el CAT-ME segueix lluitant pels torns fixes en qualsevol escenari
que se’ns ofereix, com el Consell de la Policia, Comissions de Treball, Comitè de Seguretat i
Salut Laborals, interlocucions amb partits polítics... Policies, metges i fins i tot ELLS
(l’Administració), som tots coneixedors de la necessitat dels torns fixos per salut, conciliació i
necessitats operatives per manca d’efectius que treballen a quadrants.
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