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AGORA FINS EL DIA 09, de moment! 
 
 
El Passat dia 02 d’octubre ens van convocar als sindicats, representatius, al Complex 
central d’Egara per a informar-nos que el Dispositiu ÀGORA es perllongava fins el dia 
09 d’octubre per a les unitats d’USC. 
 
Segons la SGRRHH el punt 7 els habilita a fer-ho sense haver de donar cap explicació, 
però que ens ha volgut reunir per explicar-nos els motius pel qual es canviava el punt 
2 de la resolució de 21 setembre. USPAC considera que NO és legal i per aquest 
motiu va presentar denúncia a Inspecció de Treball i una querella vers el Director per 
vulnerar els nostres drets. Davant d’aquestes demandes, la DGP s’ha vist obligada a 
reduir els torns de 12 hores i passar-ne a 8 o 8.5h (depenent del quadrant, Q3 o Q5). 
 
Les “raons” pel perllongament d’aquest dispositiu són: 
 

- L’aturada general de País que hi va haver ahir. 
- La possibilitat de que en els propers dies puguin passar coses o esdeveniments 

polítics que requereixin d’una activació ràpida d’efectius del CME. 

Què implica aplicar el nou horari: 
 

- Seguir amb el mateix quadrant de 4 dies treballats i 2 de festa. 
- Passar de 3 a 4 escamots. 
- Passar de fer torns de 12 hores a torns de 8’5 (Q5) i 8 hores (Q3) inclús en cap 

de setmana. 

Els Sindicats presents vam demanar tornar al Q5 d’immediat, i si per raons o 
necessitats de servei s’havia de cridar a la gent ja s’activarien efectius o inclús que 
vinguessin voluntaris amb hores extres, qui tingués torn de festa. La negativa de la 
casa a aquest punt, tot i haver valorat la implantació de nou, l’ha argumentat així: 
 

- No podia ser per la incertesa del moment. 
- La intervenció de la “diners” per part del Govern Espanyol, complicant o no 

assegurant que es poguessin pagar les hores extres fetes. 
- La facilitat que tenen per a activar a més efectius i fer-los passar a 12 hores 

amb aquest nou horari. 

Ens diuen i asseguren que durant aquesta nova fase de l’ÀGORA ningú i repetim, 
ningú farà 12 hores, sinó és estrictament imprescindible. I que es tornarà a la 
normalitat tan aviat com es pugui. Companys/es no dubteu que estarem i lluitarem 
perquè això sigui el més aviat possible. La salut i la família se n’estan ressentint, i 
això no ho podem permetre! 
 
Des d’USPAC vam denunciar que no es podia notificar els canvis i/o nous horaris via 
WhatsApp. La resposta de la “casa” va ser que tenim raó, WhatsApp NO. I que la 
comunicació ha de ser telefònica i des de l’ABP/CD, no des dels Caps de Torn. Si us 
comuniquen quelcom per WhatsApp, comuniqueu-ho al vostre delegat de zona. 
 


