30 d’abril
Circular informativa 4/2018
Resum de la reunió de seguiment de l’acord de condicions laborals del CAR
23 d’abril 2018

Mobilitat
A) S’ha parlat sobre les comarques amb més agents interins i de la restricció de la
mobilitat per als funcionaris d’aquestes comarques quan el nombre d’agents interins
arriba al 50%. Tenint en compte que un agent interí ha d’anar acompanyat d’un
agent funcionari podem entendre la restricció, el que no era lògic és que s’apliqués
aquesta restricció a partir de 1/3 d’agents interins en una comarca.
B) CCOO ha proposat que les comissions de servei es facin un o dos cops a l’any com
abans. No entenem com es pot proposar això a aquestes alçades de la pel·lícula
quan, en general, la qüestió de la mobilitat ha millorat força i ha permès l'entrada
ràpida d’agents interins al Cos amb l’actual sistema proporcionant a la vegada
mobilitat als funcionaris.
S’ha acordat que continuaran fent-se com ara.
C) També ens han informat que s’ha acabat la partida pressupostària per treure a
concurs de comissions les baixes. Tema tècnic i realment espès però amb un resultat
que ens perjudica, ni tant sols ens han pogut aclarir quan de temps durarà aquesta
situació.
D) La mobilitat dels agents majors és la mateixa que la dels agents però perdent la
categoria, és a dir que cal fer una excedència de la plaça i aquesta no queda
reservada. Tema regulat per Funció Pública.

Reducció de jornada
Departament, Direcció General i Inspector estan en contra de que una persona en reducció
de jornada tingui dret a dinar dins la jornada laboral.
Els hi agrada tenir contenta a la tropa.
CATAC no veu per enlloc on està regulat això, tampoc ells han aportat res normatiu al
respecte, es tracta senzillament d’una interpretació restrictiva de l’acord, ni tant sols han
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acceptat, tal com ha proposat CATAC, que es pugui gaudir de la part proporcional de la
reducció de jornada, és a dir de 40 minuts en cas de reducció d’un terç.
Així, segons va dir l'Inspector, mentre un company dina a la base el company/a amb
reducció pot fer altres coses com informes etc, i si dina en un restuarant que sigui a prop de
la base... GROTESC!

Dietes i formació
Director General, Inspector i Departament: Sempre que es pugui arribar a la base abans de
les 16h no tens dret a dieta:
-

No importa si tens una hora per dinar i no l’has gaudit
No importa si has acordat al curs que reduiries els descansos per plegar abans i no
haver de fer la formació matí i tarda, cosa que generaria dieta, i que és el cas del curs
d’autoprotecció.

Res importa a l’hora d'escatimar diners als de baix, encara que sigui a cost d’encabritar-los.

Recuperació d’hores abans del 31 de maig
El departament està d’acord que es puguin recuperar les hores d’excés de jornada amb
posterioritat al 31 de maig si no s’ha pogut gaudir abans per raons de força major, com per
exemple per haver estat de baixa.
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