TRÀNSIT REIVINDICA IX
Companys/es avui dia 3 de març, els membres de la Plataforma de Trànsit, hem
assistit a la reunió convocada per l’Administració per tractar els nous horaris a
l’especialitat de trànsit, ja que un dels punts de les vostres demandes,consisteix en
aconseguir un quadrant més estable que l’actual Q-10,amb més garanties.
La nostra sorpresa i indignació al rebre la proposta que ens fa l’Administració, ha
estat manifesta i notòria, ja que ens han presentat una proposta de quadrant que es
del tot inacceptable i incompatible amb les nostres demandes com a representants
sindicals dels treballadors.
El quadrant presentat per l’Administració consisteix en un Q5M amb nova
denominació, ara l’anomenen Q-5(3)T, que no contempla cap de les garanties que
estem demanant, un horari on no hi han nits planificades, amb jornades de treball
anomenades R que ningú sap a quin horari es correspon, algú haurà de fer nits
no???, el mes important es que ho deixen a criteri del comandament, per que pugui
planificar els reforços a la seva conveniència. A banda la proposta fulmina el
solapament, per tant incrementa romanent, per tant més dies de treball, de dilluns a
divendres es computa 8 hores.
Davant d’aquesta provocació, i després del manifest rebuig de l’esmentada
proposta, hem lliurat una contraproposta que havíem treballat prèviament, basada a
quadrant de 6 escamots, seqüència de setmana de treball per setmana de festa i amb
introducció de torn fix rotatori per quadrimestres, creiem que millora els actuals Q-10 i
Q-5 i no cal dir-ho, molt millor que l’invent que ens ha presentat l’Administració. En un
comunicat apart, us facilitarem les propostes presentades tant per l’Adm. com per la
part sindical.
El Cap de la Divisió de Trànsit i la Subdirectora General de Recursos Humans,
han acceptat estudiar la nostra proposta i tractar-ho amb els membres de la
Plataforma de Trànsit, el proper dia 12 de març ens tornem a reunir, no ens oblidem
de la resta de punts importants de la nostra reivindicació, per tant res està guanyat,
hem de continuar amb la mateixa dinàmica fins assolir les demandes recollides a les
assemblees que de segur milloraran les condicions actuals a trànsit, material,
complements econòmics,etc.

ARA MÉS QUE MAI, CANYA JA II,
LA NOSTRA DIGNITAT ESTÀ EN JOC,
RECONEIXEMENT DE L’ESPECIALITAT DE TRÀNSIT JA!!
SAP-UGT

CAT

Barcelona 3 de març de 2010

SME-CCOO

SPC

