Reunions del dia 25 d’octubre amb l’Administració
A les 12:30 varem tenir sessió extraordinària del Consell de Policia amb dos temes:
-

Increment addicional del 0,2% aplicació a les retribucions dels membres del CME de la massa
salarial previst a la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat, aquest increment
s’establirà en la nòmina del mes de desembre amb caràcter retroactiu des del gener de 2018

-

Execució de sentència eleccions 2015 del recurs contra el decret de convocatòria d’eleccions
dels representants del CME al Consell de Policia, han hagut discrepàncies en la manera de
tractar aquesta execució per part de l’administració i els sindicats denunciants, cosa que no ha
acabat en un consens clar al respecte. Restem pendents de les novetats.

A les 17:00 hores vam tenir una reunió informativa amb aquests temes:
-

Nova instrucció d’IT, atès que a l’acord de la mesa de funció pública queda garantit el cent per
cent de les baixes des de el primer dia, deroguen tot el que fins ara estava establert, les hores
de DAD 80 queden anul·lades, pel que qualsevol absència ha de ser coberta amb la baixa.
Ha hagut discrepàncies a l’hora d’afirmar que una visita al metge pugui comportar
obligatòriament una baixa, abans del servei o durant el mateix es pot justificar al menys la
durada de la visita, però en festius nits o caps de setmana, no tots els CAP’s estan disponibles i
les urgències no donen la baixa. Els sindicats hem demanat que no es retirin les indisposicions,
però l’administració es basa en un punt de l’acord que van signar amb el SAP per fer-ho.
Respecte a les problemàtiques que puguin sorgir, els hi adreçarem a ells.

-

Instrucció AP’s, respecte als torns de Nadal, la intenció de l’administració es fer una instrucció
que sigui vigent en tots els exercicis policials, ens han plantejat eliminar aquests períodes i que
les peticions siguin sempre en procediment ordinari, aspecte que els sindicats no veiem be,
donat que s’hauria de garantir un procediment per tenir opció a fer festa en dates tan
assenyalades. Creiem que el que s’hauria de fer, és un sistema més equitatiu per punts, perquè
tothom pugui accedir als torns més interessants per la gent de manera rotativa.
Insistim en que sempre és faci la tramitació de les peticions ordinàries dels permisos per ATRI
per tenir constància de les denegacions i establir en un moment donat la possible petició mes
enllà de l’any policial d’aquests.

-

Nous criteris de permisos:
o S’actualitza la normativa del permís de paternitat, ampliació a 5 setmanes, i que
l’última setmana es podrà gaudir de forma independent en un altre moment dins dels
nous mesos següents de la data de naixement
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o Criteris del permís d’hospitalització en els mateixos termes que ha expressat la funció
pública, amb conceptes d’ingrés hospitalari, hospital de dia i l’hospitalització
domiciliaria, a l’hora de que l’acompanyant fins a segon grau pugui accedir a aquest
permís específic
o Reduccions de jornada, s’afegeix la opció de poder gaudir la reducció nomes de dilluns
a divendres, sense el cap de setmana, el que suposa allargar més el període de
gaudiment, i en altres aspectes afavorir els serveis en cap de setmana en quan efectius.
Així mateix, ens informen que les persones que tenen aquest tipus de reducció, no
podran fer hores extres fins que no l’acabin, ni dins dels dies de reducció, ni en
jornades de festa.
-

ÀGORA:
o L’administració ens informa de qui i com es cobrarà l’ÀGORA. Com a resum, os
expliquem que les unitats que sortien a la resolució del director general, cobraran totes
les hores d’excés que van treballar durant els dies que estava el dispositiu en vigor, que
deuen ser les hores que encara NO tenen al PGH, en canvi les unitats que NO sortien a
la resolució del director general, normalment efectius en horari especial específic,
cobraran l’excés d’hores que van treballar durant el dispositiu, sempre i quan a dia
d’avui tinguin suficients hores acumulades, ja que a aquests efectius ja tenen totes les
hores que van treballar durant l’ÀGORA al seu PGH i per tant, l’excés d’hores es pagarà
i a canvi es descomptarà de les bosses d’hores acumulares, qui no disposi d’hores
acumulades, NO cobra.
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