
 

 
 
Ahir a la tarda vam rebre un correu electrònic amb un document amb títol “CAMPANYA 
JO REIVINDICO ELS MEUS DRETS”, aquest document fa referència als companys 
del CME que estem en la forquilla d’edat entre els 50 i els 57 anys, el document és 
una demanda per tal que els agents entre els 50 i els 57 anys (a partir d’aquesta edat 
es pot demanar la 2a activitat) puguin deixar de fer el torn de nit. En dit document 
deixen constància del malestar que aquest col·lectiu sent, se senten oblidats pels 
sindicats i per l’Administració. 
 
El CAT ha fet constar, recentment, part d’aquesta reivindicació en la presentació 
d’esmenes a la proposta d’una nova regulació per la segona activitat que l’Administració 
vol aprovar, concretament vam demanar que l’exempció de fer nits es reguli en dit decret, 
i sigui un dret objectiu, que no depengui de cap altra circumstància (ni de la tasca, ni de la 
resta d’efectius que treballen al mateix destí). També és cert que vam establir l’edat en 55 
anys, donat que considerem que “de facto” és el que l’Administració va acceptar en un 
acord, i que per tant, no tindrien arguments per no acceptar-ho. L’acord al que fem 
referència, no ha estat  subscrit per tots els sindicats (acord del 2015, signat només pel 
SAP-UGT, SICME i AFITCME), el CAT, entre d’altres motius, no vam signar per 
considerar discriminatori que el fet de deixar de fer nits depengui de les circumstàncies en 
que es trobi el servei on estiguis adscrit. 
 
Al CAT hem defensat i defensarem el dret a deixar de fer nits voluntàriament a partir 
dels 25 anys de servei o a partir dels 50 anys d’edat. Però, desgraciadament, sabem 
que l’Administració no comparteix ni les argumentacions, ni el criteri genèric. De 
fet, hem hagut de traslladar al Contenciós Administratiu la discriminació a l’hora 
d’excemptar el torn de nit, actualment és un fet que aquesta petició s’atorga segons 
el destí que tens, el teu horari habitual i el personal destinat al mateix lloc que ja 
gaudeix d’aquesta exempció: UNA VERGONYA AMPARADA AMB UN MAL ACORD I 
AMB UNA PATÈTICA CONCRECIÓ D’AQUEST. 
 
 
Ara més que mai, SALUT!!! 
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