Reunió Comissió de treball dia 25 de gener de 2017
Ahir a la tarda ens vam reunir els representants de l’Administració i els representants sindicals
amb més d’un 10% dels vots per escala, estàvem convocats per tractar els temes següents:
1- Proposta d’instrucció de vacances: ens van entregar l’esborrany, del que, per variar, no
podem modificar res, i a més a més, ens interessa que surti ràpid per poder començar a fer
les corresponents peticions. Malgrat tot hem fet algunes apreciacions que ens han
comentat que vehicularan amb posterioritat (amb un annex, un afegit, donant instruccions
...):
- Encara no han estat publicats tots els quadrants de treball 2017/2018.
- Cal que es publiquin les puntuacions dels efectius, per tal de donar transparència i
justícia al procés d’assignació dels torns.
- Hem demanat que si d’un torn s’han de retallar les dates atractives que donen
menys puntuació al torn, s’atorgui una puntuació extra per evitar que el perjudicat
tingui menys puntuació a l’any següent. En principi això ho contemplaran per les
dates de Nadal (Nadal, Sant Esteve, Cap d’any i Reis), Setmana Santa, i les festes de
la Immaculada i la Constitució.
- Hem demanat que aquells llocs específics que formen part de les USC (proximitat,
OAC, GAV, caps de torn...) no influeixin en el 20% dels efectius que poden estar de
vacances. En algunes destinacions separen aquests grups i els hi atorguen les
vacances com si fossin una unitat; en altres no i això sovint no ajuda al bon clima
laboral, ni a la finalitat de la instrucció (que seria repartir les vacances
equitativament entre els que fan les mateixes tasques i el mateix torn).
Com a novetats han destacat que ajusten les vacances d’estiu una mica més al període
de vacances escolars i que les puntuacions les han realitzat tenint en compte els
períodes més demandats l’any policial 2016/17.
2- Com pensen vehicular l’execució de sentència sobre l’excés d’assignacions de llocs de
treball al CME amb el sistema de “lliure designació” : En aquest punt ens han informat
que en breu publicaran el cessament de 7 intendents, 11 inspectors i 17 sotsinspectors
(segons sembla aquestes persones ja estan informades i ja ocupen una plaça diferent, es
tracta d’evitar la reserva de la plaça que tenien assignada per LD). Però, per altra banda,
estaven obligats a revisar la multitud de llocs de treball que s’atorguen amb aquest
procediment. El comissari Quevedo ha explicat que han revisat 971 llocs de treball que
s’atorgaven per LD, i d’aquest han decidit que 777 (un 79%) ara s’atorguin per “concurs
específic de mèrit i capacitat”, segons sembla regulat al decret 123/97. El resultat
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segurament variarà ben poc en relació al que estava passant fins ara. Sona una mica a “feta
la llei, feta la trampa”.
3- Nova regulació del pacte de drets sindicals: A petició de Copcat han decidit aplicar una
normativa segons la que els sindicats que tenen més del 10% dels vots en una escala,
malgrat no ser el que assoleix la plaça de Conseller, tenen dret a hores de crèdit horari
sindical. Caldrà mirar bé aquesta nova regulació.
4- A precs i preguntes hem tret tres temes:
-

-

Tancament de la Model: no tenen informació
Dies d’AP per antiguitat (a partir del 6e trienni): no ho pensen aplicar per aquest
any policial que ara comença, ni pels que vinguin. Consideren que els que tenen
l’extensió de sentència només ho poden gaudir una vegada. Aquest és el seu criteri
jurídic, però per si les mosques han introduït un article a la llei de pressupostos per
assegurar-se aquesta retallada.
Sentència sobre la repetició de les eleccions sindicals per les irregularitats en
l’acceptació per part de l’administració del document de promoció registrat pel SAP
abans de l’hora d’obertura de registre al públic: l’han recorregut. Una manera més
de malgastar el temps i els diners de tots!!!
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