MOSSOS EN LLUITA ! (VIII)
NINGÚ A LES LES LLISTES DEL VAR 15 !
NINGÚ VOLUNTARI A LES HORES ESTRUCTURALS!
Tots sabem que molts dels serveis que s’haurien de cobrir per planificació i
patrullatge ordinari, s’estan realitzant mitjançant el pagament d’ hores
extraordinàries.
Tal i com insisteixen els nostres
governants, “la crisi ens obliga a retallar
despesa pública”. Per tant,
per
contribuir a la reducció de la despesa
pública i per evidenciar la mancança
real de personal que estem patint, us
demanem que NO PARTICIPEU
VOLUNTÀRIAMENT DELS SERVEIS
DETERMINATS
PER
HORES
EXTRES.

RECORDEU QUE NO ENS PODEN OBLIGAR A FER HORES EXTRES. Si no
fem hores extres això incidirà directament a planificacions amb imputació horària
i també reduirà la possibilitat de planificacions per qüestions imprevistes, la qual
cosa EVIDENCIARÀ LA GREU MANCA D’EFECTIUS QUE ESTEM PATINT.
DAVANT EL PROPER TANCAMENT DE LLISTATS NOMINALS DEL VAR 15,
US DEMANEM QUE NO S’APUNTI NINGÚ a les referides llistes i que els que ja
ho hagin fet demanin esser eliminats dels llistats de VAR 15.
SI ELLS NO NEGOCIEN, NOSALTRES NO COL•LABORAREM AMB EL
NOSTRE ESFORÇ.
PROU ABUSOS A LA POLICIA D’AQUEST PAÍS !!!
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MOSSOS EN LLUITA (XX):

PER QUÈ NO A LES HORES ?
per contribuir a la reducció de la
despesa pública i per evidenciar la mancança real de personal que estem
patint, NO PARTICIPÉSSIU VOLUNTÀRIAMENT DELS SERVEIS
DETERMINATS PER HORES EXTRES.
El passat 23 de gener, vam instar al col·lectiu a que,

Des de diferents entorns ens comenten que hi ha qui intenta desvirtuar la mesura de NO
realitzar hores estructurals i hores VAR 15. Ens arriba que “això no serveix de res”, que “el que
aconseguirem és que desapareguin per sempre”, que “això és un benefici pel Servei Català de Trànsit,
que només perjudica al mosso que deixa de fer-les”, que “ens les faran fer amb servei ordinari i que el
servei es farà igual”, que “les faran ARRO, BRIMO, USC”, etcètera...
Si ningú accedís a fer-ne, per a què les voldrien? Per tant, el fet que desapareguin cau pel seu
propi pes: si no hi hagués “mercenaris” de les hores no caldria mantenir un paquet d’hores a
retribuir.
No us deixeu enganyar, la mesura no es planteja per beneficiar a ningú. La mesura el que
pretén és:
-

Posar en evidència la manca de personal històrica que estem patint i que és producte de la mala
gestió del mateix govern que tenim ara.

-

Evidenciar que el règim horari que tenim és un nyap i que sense tenir l’opció de tirar d’hores extres
la majoria de membres d’aquests cos al novembre ja estarà al límit del seu horari anual.

-

Complicar les planificacions mensuals ja que no podran cobrir els imprevistos amb hores i ho
hauran de fer amb serveis ordinaris amb la conseqüent replanificació i aplicació de coeficients, per
tant, més hores realitzades d’imputació és igual a menys dies de treball anual.

-

No permetre establir serveis amb dotació d’agents fixes durant les voltes ciclistes, per tant,
trencarà els protocols de servei prefixats per altres policies d’arreu del món.

No oblidem que precisament aquests períodes de recolzament de mesures
són els que més profit treuen aquells que volen lucrar-se ja que els
llistats de VAR 15 estan altament reduïts de personal i això comporta un alt
augment de possibilitats de realitzar hores no només a la seva ART sinó
arreu. Fem un crit al seny als companys que no heu entès la mesura de no
fer VAR 15, penseu que és una mesura de pressió temporal fins que el
conflicte finalitzi. Tot i així, ara és necessària.
Esperem que amb aquesta explicació recapaciteu i feu costat als
companys i companyes que cada dia s'esforcen per lluitar contra aquestes
retallades ja que és cabdal estar units en aquesta lluita. Fer hores extra vol
dir fer-li el joc a la casa, o sigui, "pan para hoy, hambre para mañana".
Som conscients que per molts companys serà una mesura difícil
d’assumir i que perjudica directament l’economia familiar de l’agent que té per costum realitzar hores,
és per aquest motiu que aprofitem l’escrit per agrair-vos a tots els que esteu recolzant la mesura.

Catalunya, 20 de febrer del 2012

