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ARA JA SÍ!!!, ACORD RATIFICAT..
El 18 de febrer de 2020, vam signar el preacord entre el Departament d’Interior i les
organitzacions sindicals sobre la jubilació anticipada i altres millores en les condicions
laborals. El 2 de juliol de 2020, vam signar l’acord, i ahir dia 21 de juliol, va ser ratificat pel
govern.

JA ÉS D’APLICACIÓ L’ACORD
Aquest acord es caracteritza bàsicament en el pas importantíssim per aconseguir la jubilació
anticipada, encara falta el desplegament normatiu per part dels òrgans competents de l'estat
que permeti la seva aplicació efectiva el pròxim any 2021. La signatura d'aquest acord
desencalla la problemàtica que teníem amb el punt econòmic, clau per aconseguir-ho.

Aquest acord també és molt important per nosaltres, tenim un punt específic i important, per
poder iniciar els tràmits per passar del grup C al grup B. La signatura de l'acord obre la porta
a la petició que des del SEIME vam fer el 28 de gener de 2019. Un projecte molt ambiciós,
que ha de portar al canvi de grup dels efectius de l'escala intermèdia al grup B.

Ens queda feina per fer, però no podíem avançar sense aquest compromís del departament.
Ara començarem el camí, cal homologar les formacions d'accés a les categories de sergent i
sotsinspector amb formació reglada. I afecta de la SGRH, l'ISPC, el Departament d'Interior, el
Departament d'Ensenyament, i els ministeris afectats.

Ara ja ens podem posar a treballar, per intentar-ho materialitzar al més aviat possible. Us
anirem informant.
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Els altres punts que inclou l'acord, són:
•

La

retirada

de

l'horari

que

fins

ara

regulava

la

jornada

dels

efectius

d'APEN, ARSET, ARIACD i seguretat ISPC i Complex Central que passen a tenir el Q5.
• L'increment del preu de l'hora extraordinària.
• El reconeixement de les 68 hores d'assumptes personals.
• EL reconeixement del darrer tram d'equiparació signat en l'acord del 2017.
• L'increment del preu de les nits.

Cal destacar el compromís entre el Departament d'Interior i les organitzacions sindicals sobre
la compensació d'indemnitzatòria especial (MOI 8 € per jornada de treball efectiva de 12H).
Un cop es solucioni el problema amb Comissió de Retribucions i Despeses de Personal el
pagament dels 8 € es materialitzarà amb efectes retroactius des de l'entrada en vigor de
l'acord.

Això ara ja ho tenim, ara toca seguir treballant amb tots aquells temes
que tenim pendents.

Consell Executiu del SEIME.
Catalunya, 22 de juliol de 2020
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