SAURA CULMINA L’ ANTI-ÈTICA
ANTI TICA IMPOSICIÓ
I
D’UN MAL ANOMENAT CODI D’ÈTICA
Avui, 12/11/2010, s’ha vist alss mitjans de comunicació que la joguina electoral del nostre
Conseller -la imposició d’un
un codi
c
d’ètica per les policies de CatalunyaCatalunya patirà un
endarreriment en la seva publicació,
publicació i diem “imposat” perquè aquest codi ha passat tot el
procés administratiu fins a la seva presentació final,
final envoltat de polèmiques, dimissions, amb
manifest rebuig per part de tot el col·lectiu afectat
afecta directament (avui
avui mateix s’ha conegut la
dimissió de la comissaria Cristina Manresa,
Manresa, l’única representant del Cos de Mossos
d’Esquadra
squadra a la comissió tècnica del codi d’ètica).
d’ètica)
El document ha estat rebutjat constantment per la nostra organització des del
de seu inici, mai
hem estat d’acord en el seu contingut
ntingut ni en la seva pretensió. Crear i imposar un codi d’ètica
sense comptar
tar amb els representants legítims dels treballadors a qui va adreçat,
adreçat ja mostra
quina classe d’ètica pot tenir l’impulsor del
d projecte. Però, si a més a més, aquest es presentat
al Consell de la Policia de Catalunya (òrgan amb representació paritària entre mossos i
representants de l’administració
administració que endega el projecte) i en el si d’aquest
d
Consell un cop
sotmès a votació (legitimada
legitimada per reglament intern de funcionament del Consell) guanya de
manera aclaparant el rebuig a aquest codi,
codi podríem qualificar la decisió com a pròpia del més
alt feixisme i autoritarisme de no sabem quina classe d’esquerra...
d’esquerra... i encara més,
m si afegim que
una norma que afecta a milers de professionals de la seguretat
seguretat pública de Catalunya
(rebutjada, tornem a dir-ho, pels seus representats
representats legítimament escollits) s’està utilitzant com
element de compromís electoral.
ctoral.
Malauradament,, també hem de comunicar que ja s’ha publicat al DOGC el Decret 150/2010
que regula els permisos, llicències i vacances
vacances de les persones membres del Cos de Mossos
Mos
d’Esquadra. Aquest Decret, a més de no acollir moltes de les propostes i esmenes presentades
per nosaltres, també gaudeix de la NO aprovació de tots els sindicats (tal i com consta en
l’acta del Consell de la Policia
olicia, celebrat el dia 26/03/2010 amb número de reunió 77/10)
77/10 i
provoca, pel fet d’elevar-lo a Decret
ecret, una clara reducció al dret a la negociació col·lectiva,
col·lectiva una
pua més en contra dels treballadors.
Amb tot això, es confirma que hem patit un Conseller que no ha estat capaç d’entendre,
d’entend de
confiar, ni de respectar la seva policia. Saura, es culmina amb l’anti-ètica.
ètica.
SALUT!!!
CATalunya 12/11/2010

