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QUÈ HEM ACONSEGUIT FINS ARA? 

Entre les fites assolides fins al moment en diferents 
àmbits, destaquen les següents: 
 
CONTRA LES RETALLADES:  
• Recuperació part proporcional paga extra nadal 

2012. Hem tramitat les reclamacions individuals 
dels afiliats per reclamar la part proporcional de la 
paga extra del Nadal del 2012 corresponents als 
44 dies meritats i no percebuts i en més de 30 de 
les reclamacions hem guanyat judicialment amb 
reconeixement d’interessos de demora. 

• Recuperació del 100% del sou de les baixes en 
determinats supòsits. 

 
MOBILITAT i lluita contra provisionalitat 
• Hem guanyat el contenciós contra el canvi de 

descripció del codi GE a l’RLT que ha permès 
reobrir l’accés potencial a més de 1500 llocs de 
treball als membres de l’Escala de Suport. 

• DESGLOSSAMENT a l’RLT dels llocs de treball de 
FiT de BARCELONA en unitats administratives 
mínimes per garantir el dret a la mobilitat. 

• Compromís CONVOCATÒRIA de CONCURS 
que s’ha de dur a terme durant el segon semestre 
de l’any 2015, que permetrà regularitzar la situació 
dels FiT en adscripció provisional. 

• Creació de borsa de permutes per a facultatius i 
tècnics. 

 
FORMACIÓ:  
• El reconeixement de fins a 37,5 hores de formació 

anual, relacionades amb la titulació o les funcions 
del lloc de treball,  com hores de treball efectiu. 

• La inclusió d’un mínim de 2 cursos especialment 
adreçats als membres de l’escala de suport en 
l’oferta formativa anual de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC).  

• L’organització d’activitats formatives especialment 
adaptades a les necessitats dels facultatius i tècnics 
que complementen l’oferta de l’ISPC. 

 

Adreça: 
Aiguablava 55 

08042 Barcelona 
 

Telèfons: 
636 821 157 
639 249 384 

 
Lloc web: 

www.afitcme.org 
 

Adreça electrònica: 
afitcme@afitcme.org 

 



QUÈ ENS PROPOSEM FER? 

Entre altres objectius que ens hem fixat, destaquen els 
següents: 
 
CONTRA LES RETALLADES  
• L’EQUIPARACIÓ dels membres de l’escala de suport al 

SISTEMA DE PREMIS PER VINCULACIÓ AL CME que 
existeix per als membres de la resta d’escales. 

• Revisió de les retribucions dels membres de l’escala de 
suport, en especial del complement específic. 

• RECUPERAR el 5% retallat el 2010. 
• RECLAMACIÓ part proporcional dies meritats de les 

pagues extres 2013 I 2014: Hem reclamat l’abonament 
de la part proporcional de les pagues extres 
corresponents a 2013 i 2014 

• RECLAMACIÓ COMPLEMENT PRODUCTIVITAT: 
Hem reclamat els complements de productivitat des de 
2012. 

• Recuperar el FAS. 
• Recuperar els vals menjador. 
• Recuperar el pagament del 100% del sou en les baixes 

mèdiques. 
 
PER DEFINIR LES FUNCIONS 
• Revisió de les funcions i tasques assignades als facultatius 

i tècnics per evitar que se sobreposin amb les que 
realitzen els membres d’altres escales del CME i d’altres 
cossos de la Generalitat.  

• Redefinició de les estructures d’enquadrament i les 
dependències orgàniques i funcionals dels membres de 
l’escala de suport  per fer-les més racionals. 

 
MOBILITAT 
• Garantir la mobilitat als facultatius i tècnics. 

 
CARRERA PROFESSIONAL 
• Garantir la creació d’una carrera professional pels 

funcionaris de l’escala de suport. 
 
SEGURETAT JURÍDICA 
• Modificació de la normativa legal i reglamentària per 

acabar amb la precarietat jurídica en la qual es troben 
instal·lats els facultatius i tècnics. 

 

INCOMPATIBILITATS 
• Assimilació del règim d’incompatibilitats dels membres 

de l’escala de suport al dels cossos generals de 
l’Administració de la Generalitat  

 
PROMOCIÓ INTERNA 
• Garantir l’accés dels funcionaris de l’escala de suport als 

altres cossos especials o bé als cossos superiors o de 
gestió d’administració de la Generalitat. 

• Promoure les modificacions normatives necessàries per 
tal d’obrir als tècnics del CME la promoció interna per 
accedir a la categoria de facultatiu. 

 
FORMACIÓ  
• Ampliació de l’oferta formativa adreçada als membres 

de l’escala de suport perquè totes les tipologies de 
facultatius i tècnics disposin de formació especialitzada i 
de qualitat.  

 
ALTRES 
• Homogeneïtzació de les condicions laborals de tots els 

membres de l’escala de suport. 
• Modificació Instrucció 2/2009 sobre selecció persones 

candidates a provisió provisional dels llocs de treball del 
Departament perquè s’apliqui a tots els llocs (inclosos 
els singulars i de comandament). 

• DIGNIFICAR i reforçar el sentiment de pertinença a 
l’escala de suport. 

 
PREVENCIÓ DE RISCOS 
• Seguiment de les avaluacions de riscos laborals de les 

dependències on hi treballen membres de l’escala de 
suport. 

• Millorar l’adequació dels exàmens de salut als llocs de 
treball de l’escala de suport. 

P E R  A C O N S E G U I R - H O ,  
N E C E S S I T E M  E L  T E U  S U P O R T ! ! ! !  
  

QUÈ HEM ACONSEGUIT FIN ARA? 
DESGLOSSAMENT DEL COMPLEMENT 
ESPECÍFIC 
• Hem guanyat el contenciós que vam interposar per 

demanar el desglossament del complement 
específic en els 8 factors que el composen. 
Actualment està fase d’execució. 
 

RÈGIM HORARI 
• Horari intensiu d’estiu per als membres de l’escala 

adscrits a unitats administratives i possibilitat de 
dinar en mitja hora. 

 
PREVENCIÓ DE RISCOS:  
• Vacunacions del personal dels laboratoris en els 

propers exàmens de salut. 
• Seguiment d’accidents laborals. 
• Impuls i seguiment de les avaluacions de riscos en 

les dependències on treballen membres de l’escala 
de suport. 

• Participació en l’establiment del protocol de 
resolució de conflictes. 

 
COMPENSACIÓ HORÀRIA  
• La compensació horària aplicant coeficient 

multiplicador per aquells FiT que treballin durant la 
tarda del 5 de gener. 

 
TARGETES IDENTIFICACIÓ 
• La creació de targetes d’identitat professional de 

caràcter personal acreditatives de la identitat dels 
membres de l’escala de suport. 

 
CONCILIACIÓ VIDA FAMILIAR I LABORAL 
• La possibilitat de demanar la llicència per assumptes 

propis a partir d’un dia, enlloc de 10 dies com 
abans. 

• La possibilitat de demanar la compactació de la 
reducció de jornada per cura de fill, no només 
durant el primer any, sinó també fins els 3 anys i 16 
setmanes. 

 
INCOMPATIBILITATS 
• Hem aconseguit la creació d’un grup de treball que 

estudiarà una possible revisió del règim 
d’incompatibilitats. 

 


