MOSSOS EN LLUITA (XV):
2ª REUNIÓ: LA LLUITA CONTINUA !
Avui 3 de febrer tots els sindicats representatius hem mantingut una reunió
amb l’Administració, per avaluar conjuntament la situació de conflicte laboral
al CME.
L’Administració ha posat sobre la taula quin és el seu escenari de negociació, el qual trobem
inacceptable i que s’ha basat en 4 únics punts:
1.
2.
3.
4.

Horaris, amb la possibilitat de destinar les hores de romanent a formació o altres supòsits.
Places fixes Barcelona, tot i que han exposat no contemplar totes les places, sinó una part.
Adequació de la reducció dels dies d’APs a les nostres característiques horàries.
Compromís de donar solució definitiva al tema de les armilles.

Pel que fa al tema econòmic, l’Administració ha manifestat que tot el que sigui d’aplicació
general a tota la funció pública no es podrà negociar, tot i que estan explorant quins
plantejaments permet la Llei de Pressupostos per al 2012.
Per part dels sindicats s’ha deixat ben pales que l’origen del conflicte ha estat la voluntat
d’aplicar-nos el conjunt de mesures acordades per a tota la Funció Pública, sense tenir en
compte l’especificitat del Cos de Mossos d’Esquadra i sense que la seva aplicació comporti la
negociació de millores laborals compensatòries i de contingut econòmic.
Tota la reunió ha estat centrada en reivindicar els trets diferencials del CME que possibilitin un
marc de negociació i hem deixat clar que qualsevol possible acord futur haurà de ser aprovat
mitjançant consulta al col•lectiu abans d’abandonar les mobilitzacions. Tota la resta de cossos
especials tenen un tractament diferenciat i considerem que els mossos i mosses d’Esquadra no
podem ser menys i que hem de tenir el nostre propi àmbit de negociació.
En un termini, que no excedirà de dues setmanes, l’Administració ens ha de presentar més
concretament quines millores laborals pot oferir si vol obrir una negociació.
Per part de la Plataforma Intersindical, hem deixat clar que el tema econòmic és cabdal,
especialment pel que fa a l’aplicació del darrer tram d’increment econòmic pendent de
l’Acord d’Equiparació –que afecta el complement específic i el pagament de les nits- , així
com també la greu problemàtica de les Incapacitats Transitòries per malaltia comuna.
Mentrestant LA LLUITA CONTINUA I, ARA, AMB MÉS FORÇA QUE MAI. Us encoratgem a
seguir les mesures de pressió col·lectiva acordades en les assemblees, i especialment a
participar en la manifestació unitària convocada per el proper dia 9 de febrer.
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