INFORMACIÓ SOBRE EL PERLLONGAMENT AGORA
Ahir ens van convocar d’urgència a tots els sindicats representatius per comunicar-nos que
allarguen el dispositiu Àgora fins com a mínim el dia 9 d’octubre. A partir de dimecres tenen
previst dividir els 3 escamots que hi ha actualment i fer-ne 4, d’aquesta manera es podran
realitzar 3 torns de treball de 8’5 hores i deixar un escamot de festa. Se seguiria amb la
rutina de 4 de treball i 2 de festa. Amb aquesta mesura esperen donar una mica de
descans als efectius, ja que de sobres saben que les 12 hores de treball són esgotadores.
Es va valorar tornar al Q5, però si la situació social es complica costaria molt tornar al
quadrant Àgora, fent aquest petit pas de fer un 4t escamot, tornar al quadrant amb 3 serà
més senzill.
El cap de setmana del 7 i 8 es mantindria amb 8’5 hores i 3 escamots treballant.
Hem demanat quines tasques està previst que facin els efectius del CME durant aquests
dies i en quin sentit, perquè el dia 1 d’octubre mols agents es van sentir impotents: no es
feia gaire efectiva l’ordre del TSJC perquè es prioritzava la pau social (els mossos només
van tancar 190 col·legis dels més 2300 que hi havia), però tampoc es garantia la pau social
que les actuacions agressives d’alguns guàrdies civils i policies nacionals trencaven,
exercint violència desproporcionada i ferint a diverses persones. El comissari Quevedo i
l’intendent Domingo han defensat l’actuació i han comentat que majoritàriament els agents
del CME estan orgullosos de la tasca realitzada, entenen que la nostra reflexió està feta
des del sentiment d’indignació que molta gent sent arran d’aquest conflicte.
De moment se seguiran protegint punts estratègics governamentals (estatals, autonòmics i
locals) i altres llocs d’interès, en funció del que succeeixi anirem rebent les ordres
d’actuació.
S’ha fet constar que s’han produït alguns incompliments horaris (les 12 hores de descans,
alguna setmana de festa després de vacances, etc.), la consigna és fer arribar aquestes
disfuncions per posar remei el més ràpid possible. També s’ha comentat que en alguns
destins es convoca a la gent a treballar o se li modifica l’horari per “whatsapp”. Ha quedat
clar que aquest mitjà no és el correcte, que es recordarà als caps i a les oficines de suport.
Adjuntem els documents que ens van lliurar.
Per qualsevol dubte que tingueu sobre el que està passat no dubteu a trucar els nostres
delegats, al sindicat, o al telèfon que porta la responsable de l’Àrea Jurídica del CAT.
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