
                        
 
 

ENS HAN VENUT PER 1000 EUROS 
 

Bé, finalment, hem tingut coneixement del contingut del “meravellós” acord signat i 
podem explicar amb coneixement. La veritat és que haguessin estalviat molts dubtes si 
haguessin dit, “hem signat el que el Departament ens va posar sobre la 
taula, però, en lloc de 1000 euros, són 2000, tal com corria que 
acabaria sent”  
 
ON ÉS LA TRAMPA ? 
 

- FINS ARA NO HI HAVIA CAP TEXT LEGAL ON ES RECONEGUÉS DE 
FORMA EXPLÍCITA QUE LA NOCTURNITAT, TREBALL EN TORNS, 
FESTIVITAT, PERILLOSITAT I DEDICACIÓ, ara ja el tenen. 

- FINS ARA NO HI HAVIA CAP TEXT QUE PARLÉS DE CORREGIR LES 
DIFERÈNCIES RETRIBUTIVES AMB ALTRES COSSOS DEL 
DEPARTAMENT, ara ja el tenen. 

 
RESULTAT FINAL DE LA “VENDA”: 
 

- Continuarem cobrant menys que altres col·lectius del Departament, però, amb un 
acord que diu haver “compensat” aquesta diferència en el preàmbul, 
encobertament, és clar. 

- Hi haurà un acord on es diu explícitament que al nostre complement específic es 
troba retribuïda la nocturnitat, el treball en torns, la festivitat, la perillositat i la 
dedicació, impedint o dificultant el futur cobrament per aquest conceptes o 
posant en perill la retribució o condicions de treball actuals dels qui no treballen 
amb aquests ítems sense compensar-los als qui els fan (tot el contrari del perquè 
es va iniciar la lluita en unitat sindical). 

- Pel que fa als horaris, no hi ha cap millora significativa, coincideix amb proposta 
inicial, amb la previsió de l’extensió del Q-5 de 8 hores a tot el Cos. Pel que es 
veu, aquesta és la pretensió del SAP i de l’SME. 

 
Trencar la unitat sindical i negociar a soles per acabar signant el que hi havia ? Seria 
aquest l’acord d’haver mantingut la unitat ? SAP, SME, HEU VENUT AL 
COL·LECTIU EN UN MOMENT EN QUE ES PODIA CORREGIR UN 
GREUGE SALARIAL HISTÒRIC. Per això no calia tant de soroll, es signava el 
mateix dia de presentació i fora, vosaltres vau pactar al dia següent. 
 

NOSALTRES CONTINUEM LLUITANT, I TU ? 
 

DIMARTS 24-10-2006 A LES 16:00 HORES 
CONCENTRACIÓ A L’EPC. 


