--------- Feina feta - --- ---Retribucions
Manteniment de les retribucions dels
agents i caporals al nivell 3 dels Mossos
d’Esquadra i en el mateix percentatge a
les altres categories.
- Caps de setmana (productivitat)

_____Que volem fer_____

Rendim comptes:
Feina feta aquests 4 anys!!
Programa 2015 - 2018:

Que volem fer els
propers 4 anys!!
--------- Feina feta ---- ---Oposicions Guàrdia Urbana Tarragona
Promoció interna
15 places d’agent
6 places de caporal
2 places de sergent

_____Que volem fer_____
Oposicions Guàrdia Urbana Tarragona
Amb Tarragona 2017 i per cobrir les
segones activitats de la GUT ens cal:
Places d'agents
66 places d’agents
Promoció interna que es convoquin
12 places de caporal
6 places de sergent
2 places de sotsinspectors
2 inspectors (1 lliure 1 promoció
interna)

Retribucions
Manteniment de les retribucions dels
agents i caporals al nivell 3 dels
Mossos d’Esquadra i en el mateix
percentatge a les altres categories.
- Continuar amb el plus d'acompliment
que es cobra a finals d'any.
- Nocturnitat millorar la seva retribució
- Preu hora extra millorar.
-Reconeixement de les tasques de
superior categoria fetes de forma
ocasional o habitualment.
- Compensació per la guàrdia de
telèfon.

--------- Feina feta ---- ---Nova Comissaria Guàrdia Urbana
Inaguració de la Comissaria de la GUT
Seguiment de les condicions de treball i
higièniques.
Més
places
d'aparcament
pels
treballadors (en procés)

_____Que volem fer_____
Comissaria Guàrdia Urbana
Millorar la seguretat
Climatització (fred-aire condionat)
TEMA BÀSIC I QUE NO PERMET MÉS
DEMORES, SOLVENTAR
DEFINITIVAMENT LES
COMUNICACIONS DE LA GUT
(s'esta molt sobre aquest tema per
part sindical)

VOTA ASEMIT

--------- Feina feta -

----

Aplicació de la 2ona activitat a la GUT
Inici dels tribunals mèdics

_____Que volem fer_____
Que tothom que hagi demanat passar a
2ona activitat, passi el tribunal mèdic i
per vigilància de la salut. Els que son
per edat i vulguin passin directament.
Un catàleg on definir: llocs a ocupar,
horaris i tasques a realitzar.

--------- Feina feta --- - ---Acord específic de la GU i general de
funcionaris
L’actual acord es vigent des de finals
del 2004, malgrat que la part
econòmica ens ha mantingut a les
retribucions de Mossos, es detecten la
necessitat que s’han de modificar i
adaptar tot l'acord.
- Hem aconseguit Fons Social per als
partícips del Pla de Pensions. (suspès
per llei)
- No hem perdut els dies de lliure
disposició, continuem amb el nostre
horari.
- Ampliació del termini de gaudiment
del dies de festa, ara duren fins el 31
de desembre del següent any.
- Mesures compensatòries davant de la
suspensió de la paga extra de
desembre 2012 (paga de l'acompliment
a finals d'any) i cobrament de 44 dies
de la paga extra del 2012.
- Avançament de les pagues extres,
mesura que permetria reduir l'efecte de
la supressió de la paga.
- Ampliació dels supòsits exempts de la
reducció de les retribucions en les
situacions d'incapacitat temporal. Com
càncer i malaltia greu (crònica o no)

malalties vinculades a la professió i de
discapacitat igual o superior al 33%.
- Situacions de indisposicions sense
baixa. S'eximeix de l'obligatorietat de
recuperació de les hores d'absència per
indisposició passatgera fins un màxim
acumulat anual de 30 hores.

_____Que volem fer_____
Nou acord de la GUT i General per
tots els treballadors funcionaris de
l'Ajuntament de Tarragona.
Desprès de les eleccions sindicals obrir
un termini de temps de 4 mesos perquè
entre tots els membres de la GU es
puguin fer aportacions i idees per
negociar el proper acord específic.
Temes destacats per la GUT:
- Del torn Q8 treure o compensar la nit
de reforç.
- Unitats on aplicar el Q3
-Modificar les 5 festes de conveni
obligatòries i/o retribuir per especial
penositat algunes festes (carnaval,
Reis, Sant Magi+Tecla+Joan) Nadal,
etc.
-Torn de nit millorar la compensació.
-Hores extres buscar la formula per una
compensació econòmica més justa.
-Vacances
i
festius
ajustats
als
quadrants actuals fins arribar un 50%
del personal en els períodes de
Setmana Santa, Estiu i Nadal.
- Catàleg de Vestuari, calendari, peces
a renovar i temps de durada.
- Formació: més informació i accés per
anar als cursos.
...(tenim idees per fer però volem
que sigui participatiu i ens cal la
teva ajuda per millorar el conveni)

responsabilitat de l’empresa)(sac,
miralls del gimnàs, televisions,
aparell de música)

--------- Feina feta --- - ---Formació

S’ha patrocinat i organitzat
- Curs Policia Espectacles públics i
activitats recreatives.
- Curs
tècniques
policials.

-

Organització
i
subvenció
de
detalls per la mainada i piscolabis
cada 6 de gener per rebre els
Reis Mags a les dependències
de la Guàrdia Urbana pels fills,
nebots, familiars i amics dels
membres del nostre col·lectiu

-

Carnet
"SOM
TARRAGONA"
avantatges comercials i entrades
reduïdes de preu (Circ, cinema.

-

Aquopolis entrades a preu reduït

defensives

- Curs dret penal i processal.
Cursos homologats per l’ajuntament

_____Que volem fer_____
Formació
Continuar en la línia iniciada pel
company Jordi Margarida, ampliant la
col·laboració mentre hagi gent que
s’impliqui en aquest tema.
Establir criteris de formació policial amb
l’Ajuntament.

-------- - Feina feta ---- ----

_____Que volem fer_____
Compromisos sindicals

-

No augment de la quota sindical
en els propers 4 anys. Són 6€

-

Manteniment de la subvenció de
100€ per armilla personal per
l’any 2015. Reeditar pels altres
anys dependria de la situació
econòmica del sindicat, però la
intenció es anar repetint aquesta
subvenció cada any.

-

Manteniment de la participació i
subvenció d’Asemit el 6 de gener
a la rebuda dels Reis Mags pels
fills, nebots i amics de la Guàrdia
Urbana.

-

Regals de Nadal per cada afiliat

-

Servei Jurídic (Legalex)
Defensa gratuïta sense límits
dels casos que siguin laborals
a càrrec del sindicat, si son

Compromisos sindicals

-

Quota
de
6
€
mensuals
(disminució de la quota durant
aquest període)

-

Amb
aquesta
quota
entra
assistència jurídica gratuïta per
qüestions laborals, paquet de
Nadal i dècim de Loteria de Nadal.

-

Subvenció de 100€ per armilla
de seguretat personal per l’any
2011-15 pels afiliats d’Asemit.

-

Pagaments d'activitats esportives
on participen membres de la GUT
i que son afiliats (futbol, pàdel i
basquet)

-

Adquisició de Material esportiu,
tècnic policial, lúdic, cultural, de
descans o relaxant, per la nova
comissaria que ajudi a millorar les
condicions de treball. (si no son

Poder continuar amb el carnet
"Som Tarragona" i ampliar
l’oferta lúdica, comercial i de
serveis als afiliats.

vulneracions dels acords vigents
que es tenen amb l’Ajuntament.

-

Subvenció
de
diversos
electrodomèstics per tota la
plantilla de la Guàrdia Urbana
(nevera, televisió, microones...)
que no s’hagi de fer càrrec
l’empresa.

-

Pagaments d'activitats lúdicoesportives on participen membres
de la GUT i que son afiliats
(futbol, pàdel i basquet, activitats
de grup...)

Som funcionaris de
POLICIA,
Si ASEMIT guanya,
tu guanyes

Necessitem un
sindicat fort a
l’Ajuntament de
Tarragona.

Candidatura del sindicat ASEMIT
1.- ARSENIO ALONSO ORTEGA
2.- M. ROSA ROSICH VENDRELL
3.- JORDI PALLAS GUASCH
4.- EUGENIO BARRERA MORILLO
5.- OSCAR VILLANOVA PASCUAL (INDEPENDENT)
6.- ABEL GOMEZ MOLINA
7.- JOSEP RAMON BORRAS PALLEJA
8.- MONTSERRAT MORRO ANFRONS
9.- ISMAEL VERA MENDEZ
10.- XAVIER PLA ESTRADA
11.- JAUME HERNANDEZ VALLES
12.- ENRIQUE MORMENEO BONILLA
13.- M. TERESA LLONCH SIMO
14.- M. PILAR FERNANDEZ CARRANZA
15.- ALBERTO LACUEVA NODA
16.- ROSA CRISTOBAL PALLAS
17.- ALBERT MIRET FERNANDEZ
18.- ANTON CASAS SALAS
19.- ANTONI PEDROL HERNANDEZ
20.- JONATAN PEREZ GARCIA
21.- M. ANGELS TOSCANO GOMEZ
22.- DAVID GASENI LLADO
23.- PERE PONT GÜELL
24.- DANIEL MARTIN PINO
25.- ANABEL CUEVAS LOPEZ
26.- RAFAEL GUERRERO ROBLES
27.- JOSE JOAQUIN AZAGRA TOUS
28.- JOSE LUÍS RAMIREZ DE ARELLANO ESPINAR
29.- JAVIER BERRIO VEGA
30.- JUAN LUÍS FERNANDEZ CUENLLAS
31.- DOLORS HERNANDEZ IBAÑEZ

Som l’únic sindicat dedicat “en exclusiva”
només al personal Funcionari de l’Ajuntament
de Tarragona. Nosaltres mai us utilitzarem
.
com a moneda de canvi d’altres negociacions

