Reunió amb recursos humans dia 30 de gener de 2018
Els temes tractats van ser els següents:
Indemnització per participació en operacions retribuïdes amb hores extraordinàries: Han
intentat aclarir com es computen i compensen les hores dels àpats en els diferents supòsits
que es poden donar, no han estat gaire aclaridor, doncs tot apunta que fan una interpretació
que afavoreix a les persones que trien l’opció de remunerar les hores que fan de més, però no
els que trien l’opció de fer-les constar com a treball o hores acumulades. Si la jornada s’efectua
integrament amb hores extres, si es demana dieta, aquesta hora no computa com a hora
extraordinària treballada. El problema radica en les jornades mixtes (8 hores ordinàries i 4
hores extres, per exemple), en aquest cas la interpretació del decret 146/96 provoca que sigui
la jornada ordinària la que marqui les condicions, si se superen o no les 9 o 10 hores de treball
ordinari (segons tipus d’horari).
Aclariments a la nòmina: A partir d’ara a la nòmina constarà detalladament les hores extres
realitzades (dia de realització, tipus d’hora i la quantia econòmica), volien fer el mateix amb les
hores nocturnes, però han tingut problemes en aquest camp i encara no és possible.
Àgora: Seguim a l’espera de la formació de Govern per poder demanar com compensar
aquesta operació, de moment hem denunciat que no s’ha aplicat el mateix criteri a tot arreu, hi
ha destins que han programat romanent que de no poder compensar l’Àgora amb hores extres,
estaria més que exhaurit.
Compensació per treball de 12 hores en cap de setmana: Tenen problemes informàtics per
poder realitzar aquest pagament. Els del SAP no entenen com reclamem els sindicats que no
vam signar l’acord aquesta compensació, doncs els hi diem: perquè els mossos hem perdut
altres drets a canvi d’aquesta “merda”, ara cal anar al metge per justificar una indisposició, per
això reclamem, perquè si es perden grans drets a canvi d’engrunes, estem en el dret de no
perdre aquestes engrunes.
Vals de roba 2016: En principi els entregaran durant la primera quinzena del mes de març
actual.
Actuació 1 d’octubre i les seves conseqüències: Segons ens diuen, ens informaran sobre
aquest tema al Consell de Policia previst pel dia 8 de febrer d’enguany.
Coeficients multiplicadors: Demanem que es facin les modificacions informàtiques
necessàries per aplicar correctament els coeficients que toquin, actualment apliquen la primera
hora com a referent i si posteriorment, en la mateixa jornada, es modifica el tipus d’hora, no
s’aplica. Un problema informàtic més que els beneficia!!!
Nova uniformitat: Fins que no hi hagi nou govern i nous pressupostos no ens poden dir quan
s’adquirirà i començarà a repartir.
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