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DISPOSITIU 21-D
Avui pel matí els sindicats ens hem reunit amb representants de l’administració i prefectura
per tractar el dispositiu del 21-D.
Abans que res, cal esmentar que des de l’administració i la prefectura han entonat el “mea
culpa” i han reconegut que s’han equivocat i que volen esmenar els errors en properes
ocasions. Esperem que així sigui, doncs la demora en les explicacions (ja fa un mes que es te
constància del consell de ministres) i els retards en les comunicacions han atiat, encara més,
la crispació en el nostre col·lectiu. Una actitud irresponsable i poc respectuosa que no ajuda
gaire a apaivagar els ànims, ans al contrari.
La prefectura ens ha exposat el dispositiu del proper 21-D essent els punt més rellevants els
següents:
•

Els canvis de planificació afectaran el dia 20 i 21 de desembre.

•

Unitats afectades amb horari especial flexible o amb règim de torns:
Unitats de Seguretat Ciutadana de les ABP i de les
Comissaries de
Districte
Unitat de Seguretat Ciutadana Reacció i Dispositius
Unitat de Seguretat Ciutadana de l’Àrea de Seguretat
Aeroportuària
Unitat de Seguretat Ciutadana de l’Àrea de Seguretat del
Transport
Metropolità
Unitat de Seguretat del Complex Central
Unitat de Seguretat Ciutadana de l’Àrea Regional de
Seguretat d’Edificis
i Trasllats
Unitat de Seguretat Ciutadana de l’Àrea Regional d’Instrucció
d’Atestats
i Custòdia de Detinguts
Sala Central de Comandament
Sales Regionals de Comandament
Àrees Regionals de Trànsit

•

Unitats amb règim horari especial específic:
Comissaria General d’Informació
Àrea d’Escortes
Àrea del GEI
Àrea de Brigada Mòbil
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Àrea Tedax
Àrea Central Suport Operatiu
Divisió de Trànsit
Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corporativa
Àrees Regionals de Recursos Operatius de les regions policials
•

El dispositiu no afectarà a les unitats d’investigació.

•

Els canvis de planificació podran donar lloc a l’aplicació de coeficients correctors,
segons normativa.

•

La diferència entre jornada ordinària planificada i l’escreix que se’n pugui derivar es
pagarà com OER o anirà càrrec de la jornada anual.

•

Si s’opta per cobrar es pagarà en uns dos mesos aproximadament.

•

Hi haurà l’opció de compensar-ho amb hores amb el coeficient que pertoqui.

•

Els temps de desplaçament es consideraran com a treball.

•

Les reduccions de jornada es respectaran, tot i que en les reduccions diàries miraran
cada cas en particular.

•

Les Arro’s que estiguin fóra de l’àmbit metropolità seran les que mobilitzaran.

•

El dia 22 a les 06:00 donaran per acabat el dispositiu 21D.

•

Les modificacions en els quadrants seran les següents:
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Consell Executiu del SEIME.
Catalunya, 19 de desembre de 2018
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