
  
 
 
 

REUNIÓ AMB EL CONSELLER 
 

Avui dia 11 de gener del 2.008 ens hem reunit amb l’Honorable Conseller. Volia conèixer en 
directe la nostra opinió sobre la negociació de l’equiparació i la segona activitat. 
 
EQUIPARACIÓ.- Hem estat lleials amb la proposta defensada conjuntament amb la resta 
d’organitzacions, li hem argumentat i fonamentat. Per la seva banda ell ha manifestat la seva 
voluntat ferma d’arribar a un acord i ens ha expressat quines són les seves limitacions, la 
disponibilitat pressupostària i que l’acord no generi una onada de reivindicacions per part dels 
col·lectius amb els que pretenem equiparar-nos. Li hem explicat que la disponibilitat 
pressupostària no pot ser un impediment per a que la tasca d’un mosso es retribueixi de forma 
equitativa amb la retribució que perceben altres col·lectius i que si arribem a aquesta equitat, 
cap altre col·lectiu pot sentir-se menystingut. 
 
SEGONA ACTIVITAT.- Li hem explicat els nostres posicionaments i el perquè és difícil 
que el CAT arribi a un acord amb l’actual proposta de Decret. Ha estat receptiu. Ens ha fet 
l’efecte que està buscant fórmules per intentar aproximar-se a les nostres posicions, però no 
ens ha dit res en concret. 
 
Tant en un com en l’altre tema ens ha semblat que ens comprenia, que entén el que volem, el 
qual no vol dir que arribem a un acord. 
 
Li hem tramés la nostra queixa per L’IMMOBILISME dels interlocutors del Departament, 
de la qual cosa ha pres bona nota pels efectes escaients. Potser ens equivoquem, però, en la 
nostra opinió, aquesta reunió amb el Conseller pot donar un impuls definitiu en la negociació, 
fer que el Departament presenti unes propostes assumibles pels sindicats i que permetin 
arribar a un acord en breu, si més no, així ho esperem. 
 
SALUT ! 
 
 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. 
 
Catalunya a 11 de gener del 2.008 
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