CONSELL DE LA POLICIA 03/09/2021
Avui hem celebrat la continuació de la sessió de Consell de la Policia iniciat el mes passat i que
continuarem el dia 13 de setembre, els temes que avui volem remarcar són:
1- Informació sobre aspectes relacionats amb jornada, horaris i permisos: En aquest punt
tothom ha coincidit en que cal modificar el decret d’horaris, és un decret de l’any 1996 que s’ha
pervertit i manipulat, que deixa sense garanties a bona part dels efectius, que estableix horaris
que impedeixen la conciliació familiar... L’Administració no vol iniciar cap negociació fins al
desembre (pensen pactar primer el pla de carrera per USC, és molt difícil fer un pacte sobre
aquest tema en tant poc temps), tots el sindicats considerem prioritari començar pels horaris o
bé treballar tot de manera paral·lela.
En aquest punt també s’ha demanat la flexibilització del fet de no permetre fer hores extres a
les persones que tenen reducció de jornada, ens faran arribar la normativa en la que s’emparen
per fer aquesta exclusió, l’estudiarem i veurem si es pot impugnar.
I finalment, s’ha demanat que les ARRO també entrin al pacte de les guàrdies no presencials,
doncs formalment les fan, però no els hi compensen. La resposta ha estat que no els hi agrada
aquest pacte, genera moltes hores acumulades... clar, a l’Administració li surt molt millor no
compensar la disponibilitat!!!
2- Guàrdies de comandaments: segueixen donant voltes a qui, quan i com. Volen crear la figura
del Cap de Torn Regional Operatiu per poder minimitzar-les. de moment no es fa efectiva cap
regulació, ni compensació de manera general. No es pot ser més lent!!!
3- Nivell d’especialitat per URIA i l’ACD Les Corts: Han tingut les penques d’argumentar que
no ho fan perquè no ho tenim recollit en el Pla de Carrera, com si no fos “vox populi” que
modifiquen nivells amb informes on es justifica l’especialitat, especificitat i especial penositat de
determinats serveis. Doncs que diguin clarament que no ho volen gratificar de manera
econòmica i que proposin altres sistemes de compensació, però cal dignificar i millorar les
condicions de treball dels efectius allà destinats.
4- Afectació de la pandèmia al CME: En aquest punt hem remarcat la necessitat de gratificar
econòmicament als efectius que van estar en primera línia de foc durant el confinament total,
sense mesures de protecció i amb total incertesa. Ho han demanat a Economía però la resposta
ha estat negativa. La proposta és compensar-ho amb el complement de nocturnitat augmentantlo amb el 0’3% que encara s’ha de pactar, però sabem que aquesta mesura no s’acostarà al
import que es pretenia, i potser deixa efectius sense reconeixement.
5- Dispositiu eleccions del 14 de febrer: Preveuen que s’ingressarà sobre el 9 de setembre.
6- També ens han informat de l’arribada de 382 nous vehicles a finals d’any (desembre) i de
la possibilitat de començar a rebre la nova uniformitat a finals de la primavera del 2022,
per poder equipar 11.000 persones.
El dia 13 farem una nova sessió, esperem acabar amb l’ordre del dia.
SALUT!!
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