
              
 

OBERTURA DE NEGOCIACIONS 
 
 
Avui, diversos dirigents sindicals de la plataforma s’han concentrat davant el Departament 
d’Interior, tal com s’havia anunciat en comunicat anterior.  
 
Sorprenentment, mentre es parlava amb la premsa, des d’algun mitjà se’ns ha informat que 
el Conseller ja ens havia convocat, cosa que no era certa.  
 
Quan ja anava a finalitzar l’acte, ha aparegut una funcionària del Departament, la qual ha 
lliurat en mà una carta que, en llenguatge políticament correcte, ens convoca a reunió per 
parlar, entre d’altres, de les nostres reivindicacions, el dilluns dia 22 de gener. 
 
Aquest és un primer pas, el que s’hagués hagut de produir fa dos mesos, però important. 
 
Ha quedat demostrat, un cop més, el que la unió pot arribar a aconseguir.  
 
El primer objectiu, gràcies al col·lectiu i a la unitat sindical, d’obrir una negociació, s’ha 
assolit, per tant, ara toca deixar en suspens les mobilitzacions i anar a negociar. El dia 22 
observarem l’actitud del Departament i veurem si les seves intencions son honestes. No 
dubteu que us informarem de l’evolució de les converses i, si cal, tornarem a les 
mobilitzacions. 
 
Esperem que sap-UGT i CCOO hagin après la lliçó que els ha donat aquest col·lectiu i 
no malmetin l’oportunitat d’aconseguir l’equiparació amb d’altres col·lectius de funcionaris 
especials de la Generalitat. Tenim l’oportunitat d’aconseguir unes condicions de treball 
dignes: torns estables, nocturnitat retribuïda, festivitat compensada, ...etc 
 
Francament pensem que l’actitud del col·lectiu, l’assistència als actes de protesta, la 
desafiliació de determinades opcions sindicals, conjugada amb la tenacitat i unitat dels 
sindicats de la plataforma, ha fet possible un canvi d’actitud del Departament.  Semblava 
molt difícil, però com podeu veure no impossible.  
 
Ara toca aprofitar l’oportunitat de diàleg que se’ns presenta. Animem a tot el col·lectiu a 
seguir amb la mateixa actitud i estar disposats a seguir defensant la nostra dignitat, estant 
pendent de la progressió dels esdeveniments i seguint les consignes de la plataforma, si es 
dóna el cas. 
 

FELICITATS A TOTS !!! 
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