
 
GOVERN DE RETROCÉS. 

 
Els polítics que ens manen no paren de repetir que són un govern progressista. Pels 
drets laborals dels mossos, els fets demostren, que tenim un govern de retrocés. Us 
parlarem ara de la Instrucció que regularà enguany el gaudi dels permisos per assumptes 
personals. El text ens va ser remés fa algun temps i hi vam presentar esmenes, 
simplificant, 
 

- Que fossin 9 dies naturals o que no s’hagués de gaudir de tota la jornada de 
treball. 

- Que hi hagués només 4 períodes. 
- Que es definissin amb exactitud les causes de denegació per evitar la denegació 

sistemàtica. 
 
Per banda de l’empresa la proposta era d’incrementar a 15 dies l’antelació per demanar 
els AP’s, és a dir, a la pràctica, eliminar el silenci administratiu positiu d’aquest tipus de 
permisos, ja que la majoria de mortals no coneixem les nostres necessitats personals a 
15 dies vista i això implica UN ALTRE RETROCÉS en cosetes en les que s’havia 
avançat en el passat. 
En reunió d’avui, han estat rebutjades totes les nostres esmenes. Tampoc ha estat 
acceptada la nostra petició de que es deixi de reduir les hores d’AP’s a les persones que 
gaudeixen de reducció de jornada i que es compensi a les persones que treballen en dies 
del calendari oficial de festes. 
Per tant, l’empresa pretenia que, a canvi de res, mostréssim el nostre acord amb un 
retrocés. Alguna organització majoritària ha entrat en el joc i és possible que 
aconsegueixin l’acord. 
No sabem com acabarà la cosa, però, per l’experiència.......ENRRERE COM ELS 
CRANCS I AMB ELS SINDICATS MAJORITARIS FENT DE COMPARSES ! 
Ells mateixos, estem segurs que això incrementarà l’absentisme laboral. El que queda 
clar és que a aquest govern, les persones els importen menys que a l’anterior, que ja és 
dir. 
 
SALUT ! 
 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. 
 
Catalunya a 26 de juliol del 2.005. 

 


