
 
NEGOCIACIÓ ? 

 
No sabem si com a conseqüència dels darrers moviment polítics, de les darreres accions 
del CAT o d’una evolució natural cap al sentit comú, però recentment, l’empresa ha fet 
un moviment que pot significar un canvi en el marc de relacions laborals. Si així fos, 
benvingut sigui, més val tard que mai. Us expliquem. 
En una conversa informal, vam suggerir que el marc de negociació entre sindicats i 
empresa hauria de tenir dos vies. Una taula de reunions periòdiques que fos un canal de 
resolució immediata per la problemàtica quotidiana individual i col·lectiva del mosso, 
les coses que ens afecten dia a dia, i una altra taula on es tractessin els grans temes 
(horaris, marc estatutari, etc). Pel que fa a la mesa “petita”, ens van dir que s’ho 
pensarien i pel que fa als grans temes, ens van requerir a que, si volíem negociar havíem 
de renunciar a informar públicament sobre el que es parlava fins que allò estigués 
tancat, cosa a la que, evidentment, ens vam negar. Avui hem rebut una resposta oficial a 
les nostres propostes que enceta certes expectatives. Es posarà en marxa la “mesa 
petita”, sent la primera reunió el dia 2 de juny. Això obre la possibilitat de resoldre els 
conflictes, problemes i irregularitats que patiu en el dia a dia per via directa, sense 
necessitat d’estar presentant escrits i recursos de forma contínua i, sovint, per coses que 
val més la salsa que els cargols. Davant aquesta nova expectativa US DEMANEM QUE 
POSEU EN CONEIXEMENT DE L’ORGANITZACIÓ TOTES AQUELLES 
QÜESTIONS QUE ES GENEREN EN EL VOSTRE TREBALL DIARI I QUE 
CREGUEU QUE S’HAN DE RESOLDRE, disfuncions, irregularitats, 
malinterpretacions de normes, mancances, etc. 
A més, per sorpresa nostra, pel que fa a grans temes, de cop, se’ns ha convocat pels 
següents: 
 

- INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A JUDICIS. Unificar el pagament 
a través de la DGSC. Dia 26-05-2006. (l’empresa es nega a canviar la data i, 
probablement no es farà, donat que coincideix amb una reunió prèvia concertada 
entre tots els sindicats). 

- NOUS QUADRANTS I TORNS DE SERVEI. Dia 31-05-2005. 
 
Desitjaríem que aquestes convocatòries no fossin, com altres vegades, simples 
comunicacions de preacords adoptats amb altres organitzacions. Sigui com sigui, 
n’informarem del contingut degudament. 
 
SALUT ! 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.  Catalunya a 23 de maig del 2.006  
 


