REUNIÓ DE 14-04-2011: MALES SENSACIONS
En data d’avui hem mantingut una primera reunió de negociació, més que res
per sentar les bases de la mateixa.
Al mes de maig es crearan tres comissions on s’encabiran els diversos temes a
negociar per raó de matèria,
-

Comissió de Seguretat i Higiene en el Treball i material.
Comissió de Organització Horària i condicions de treball.
Comissió de qüestions professionals. Pla de Carrera, etc.

Ens han anunciat que per aquesta legislatura volen enllestir una nova Llei de
Policia.
Per part del CAT hem exposat els mateixos temes que ja havíem traslladat per
escrit el 23-12-2011, podeu consultar l’escrit a la web, tanmateix, semblava
que tot els vingués de nou. No han fet cap concessió de les reclamades (no fer
nits amb 50 anys o 25 anys de servei, jubilació als 60, equiparació, Q-5 de torn
per tothom fins que es tanqui un nou model horari) però s’han mostrat oberts
a parlar-ne en el si de les comissions.
Pel que fa a l’equiparació interpreten que el Decret de la retallada deixa en
suspens l’aplicació de qualsevol acord sindical amb contingut econòmic i
alleguen la impossibilitat legal de complir-lo fins que no es derogui el decret o
s’aixequi la suspensió, cosa per la que no hi ha data. Des del CAT fem una altra
interpretació i farem servir la via jurídica per aconseguir el compliment de
l’acord.
Ens ha sorprés positivament la sintonia entre tots els sindicats, esperem que
no passi com altres vegades i ens mantinguem tots a una fins el final.
Hem tingut la sensació que els interlocutors de l’empresa, encara ara, tenen un
ampli desconeixement del nostre collectiu i el seu funcionament, cosa per la
qual, no es mullen, no prenen decisions i intuïm una negocació molt lenta. Qui
no disposa d’informació o coneixement no pot prendre decisions i, per tant, no
pot pactar.
Farem tot el possible per a que això no sigui així, però som pessimites.
SALUT !
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