32/ 2020

CAMPANYA PAGAMENT NITS EN VACANCES
Des de la FEPOL hem iniciat una campanya per reclamar el pagament de totes les nits planificades
dins dels períodes de vacances, fins avui mai retribuïdes.
La nostra organització sindical anuncia a tot el col·lectiu que hem iniciat els tràmits per reclamar per la
via judicial aquesta qüestió, a fi i efecte d’aconseguir que per primera vegada es paguin totes
aquestes nits.
És per això que des del SEIME posem a disposició de tota la seva afiliació (i de tot el col·lectiu) el
document que serà necessari registrar per iniciar, de manera individual, la reclamació de totes les nits
planificades en períodes de vacances en els darrers quatre anys (més els interessos legals) i que
evidentment, no han estat retribuïdes.
Quins seran els passos a seguir:
1. Descarrega’t el document a http://www.seime.cat/wp-content/uploads/2020/08/Sol%C2%B7licitudabonament-nocturnitat-durant-peri%CC%81ode-de-vacances.pdf
2. Complimenta’l i registra’l al Servei d’Administració que disposi de registre telemàtic. Un cop
registra’t recorda de quedar-te una còpia del document.
3. Posa’t en contacte amb el delegat del Seime de la teva comissaria.
Un cop registrat el document, i et posis en contacte amb el teu delegat o la teva delegada, se
t’informarà dels nous passos a seguir.
Així com en el seu dia vàrem iniciar la campanya sindical pel reconeixement judicial dels dies
d’assumptes personals per antiguitat, assolint finalment aquest dret per a tot el col·lectiu, ara iniciem
una nova campanya judicial pel pagament de totes les nits planificades, però no treballades.
Sabem que serà una campanya judicial important, en tant que totes les reclamacions hauran de
presentar-se de manera individual. Però no per costosa, la nostra organització sindical deixarà de
reclamar un dret que ja ha estat reconegut pel mateix Tribunal Suprem en benefici de les persones
membres del Cos Nacional de Policia.
Així que descarrega’t el document, registra’l i posa’t en contacte amb els nostres delegats. Junts
treballarem per assolir aquest nou dret.

Consell executiu del SEIME.
Catalunya, 12 d’agost del 2020.
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