RATIFICAT L’ACORD DE
PRÒRROGA 2014-2015
A LA MESA SECTORIAL
ELS SINDICATS SIGNANTS PACTEM AMB
EL SECRETARI GENERAL NOVES
MILLORES DE FLEXIBILITAT HORÀRIA
Avui dia 14 de juliol, en sessió ordinària de la Mesa Sectorial de negociació
del personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya, s’ha
ratificat l’Acord de pròrroga per als anys 2014-2015 que va ser sotmès a
referèndum vinculant entre la totalitat dels treballadors penitenciaris la
primera setmana de juliol.
El d’avui era un tràmit urgent, necessari i previ a la sessió de Govern que es
durà a terme demà dia 15 de juliol al Palau de la Generalitat, on s’aprovarà
el text de la nostra Pròrroga, cosa que permetrà, en termes estrictament
econòmics, el pagament del PRP corresponent al 1r trimestre de 2014 a la
nòmina d’aquest mes de juliol i la del 2n trimestre a la del mes d’agost.
Així mateix, i pel què fa al personal de rehabilitació i d’oficines, els Sindicats
signants de la Pròrroga hem aconseguit a la sessió d’avui, incorporar,
mitjançant 3 resolucions del secretari general del Departament de Justícia,
noves mesures de flexibilitat horària i millorar-ne algunes de les què
apareixien en el text.
Aquestes 3 resolucions contemplen el següent:
-

En el cas del personal de rehabilitació que opti per fer horari ordinari i
que acumuli només de manera puntual, s’incrementen de 4 a 5 les
jornades acumulades trimestrals.

-

El personal de rehabilitació que opti per l’horari acumulat, tindrà dret
els dies que realitzi jornada de matí i de tarda a un descans per dinar
de 60 minuts computables com a jornada efectiva de treball, en
comptes dels 30 minuts computables inicialment acordats.

-

Tant el personal d’oficines com el de rehabilitació, podrà gaudir de 25
hores anuals de flexibilitat horària recuperable sense
justificació, que es gaudiran amb idèntics criteris que el permís per
assumptes personals.

Les OOSS representatives posem avui punt i final a unes llarguíssimes
negociacions marcades bàsicament per l’estratègia del desgast utilitzada
contínuament per l’Administració, i de resistència per part dels representants
sindicals. Tampoc han facilitat les coses sindicats externs a la negociació
que, amb clars interessos electoralistes, i utilitzant un discurs manipulador i
fal·laç per provar de dividir la plantilla, només han aconseguit envalentir
l’Administració en les seves pretensions regressives, però sense èxit, com es
pot contrastar en l’evolució de les successives propostes en el marc de les
negociacions.

Salut i força!

Barcelona, 14 de juliol de 2014

