NO HO OBLIDEM:
ENS DEUEN 3 PAGUES i MÉS !!!
En els darrers dies s’ha fet públic que el Govern
de l’Estat estudia tornar als seus funcionaris el
100% de la paga que ens va espoliar el 2012, en
metàl·lic, i que el proper any 2015 el Govern de la
Generalitat pagarà als seus funcionaris la paga
extra.
Els Mossos d’Esquadra no oblidem, però, que
ens deuen 3 pagues, a banda d’altres drets que
també ens han espoliat.
L’any 2012, els governs de l’Estat i la Generalitat van conculcar molts dels drets socials i
econòmics que els Moss@s d’Esquadra, com a treballadors i treballadores dels serveis
públics, havien conquerit al llarg de moltes lluites i negociacions.
Ens van treure la paga de Nadal de 2012, dies per la conciliació de la vida laboral i
personal, dret a baixes i permisos per necessitats de salut i ajuts socials per a
determinades contingències.
Tot i que valorem positivament l’anunci del govern de la Generalitat, la mesura
anunciada no és suficient per compensar les retallades en drets i salaris i exigim al
Govern de la Generalitat que els Moss@s d’Esquadra recuperin tot el salari, poder
adquisitiu perdut i els drets laborals espoliats des del 2012.
Per aquest motiu, hem adreçat escrit a l’ Honorable Conseller d’ Interior per reclamarli la reposició dels drets que ens han espoliat, tant aquells que depenen de les
actuacions del Govern Central com els que en depenen de la Generalitat:
Abonament de totes les pagues de 2015.
Recuperació les pagues de 2012, 2013 i 2014 i del poder adquisitiu perdut els últims
anys, així com tots els complements deixats de percebre.
Acompliment de l’Acord d’Equiparació i recuperació dels imports deixats de percebre a
partir de l’any 2012 (darrer tram de l’Acord i compensació per treball nocturn).
Restabliment dels drets per casos de malaltia comuna i per raons de conciliació de la
vida laboral i familiar.
Restabliment del Val menjador i dels ajuts del Fons d’Acció Social.
Restabliment dels fons de pensions.
Des de la Trisindical, amb el suport i la capacitat de mobilització del nostre col·lectiu,
continuarem treballant per a la defensa dels nostres drets i salari.
Catalunya a 22 de setembre de 2014
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