LA COMISSIÓ D’INTERIOR QUE TAMPOC
ENS DEFENSA...
El passat 21 de març va tenir lloc la Comissió d’Interior, en la reunió 1 de la sessió núm. 3 es va
proposar una resolució sobre la millora de les condicions dels Moss@s en temes relacionats amb
la conciliació -torns de treball estables-, amb el reconeixement de la penositat i perill de la tasca
de policia -avançament de l’edat de jubilació-, i amb la seguretat i auto-protecció -armilles
lleugeres antibales.
TEMES
A FAVOR
EN CONTRA

TORNS ESTABLES
12 (ERC, ICV,PSC,PP,CC)
8 (CiU)

EQUIPARACIÓ JUBILACIÓ
9 (ERC,PSC,ICV,CC)
11 (CiU i PP)

ARMILLES ANTIBALA
TOTS

Molt malament l’actitud del portaveu de CiU, Lluís Guinó, que va votar en contra d’afavorir els
torns estables i en contra de reclamar al govern de Madrid l’equiparació de l’edat de jubilació
dels moss@s als 60 anys. Si qui ens ha de defensar li tremolen les cames i vota en contra de
lluitar per la millora de les condicions de la Policia de Catalunya pot voler dir que li manca
coherència i capacitat de gestió en temes de seguretat.
Davant
els
resultats
d’aquesta resolució ens
adreçarem
al
grup
parlamentari de CiU per
demanar
explicacions
sobre les seves votacions
negatives en el referent
als torns estables i l’edat
de jubilació per què es
replantegin
aquesta
actitud tant negativa per
intentar trobar vies per
començar a desencallar el
conflicte en el qual està
immers el col·lectiu.

Aquesta fotografia marca el moment de la votació en el qual CiU i PP voten en contra de defensar a
Madrid la reclamació de l‘edat de jubilació justa i equitativa pels moss@s. Amb aquests professionals de
la política que decideixen sense tenir la mínima sensibilitat no anirem gaire lluny!

http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=6579706&p_cp2=6581554&p_cp3=6581493

Link: pàg. 134 http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b009.pdf#page=134

Aquestes són les esmenes presentades pel Grup Parlamentari CiU i ERC, el text ratllat és
tal com van presentar les esmenes:

pàg. 61 http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b039.pdf#page=61.

Que presentin les esmenes de supressió sense cap tipus de redactat ni alternativa possible
(només presenten el text ratllat) demostra el desinterès i la poca importància que li
donen a una de les reivindicacions del col·lectiu de Moss@s.
El punt 3 de l’esmena 3 sobre la dotació de les armilles antibales demostra fins a quin punt
l’hipocresia es disfressa sota la frase buida de contingut “impulsarem l’estudi i les mesures
necessàries...” el que haurien d’impulsar és el compliment dels compromisos
adquirits!!

Properament informarem sobre les accions, demandes i propostes del
Comissió d’Interior.

CAT

a la

