NO VOLEM EL Q5M!
1.- NI L’HEM VOLGUT MAI! El Q5M és fruit d’un acord entre els sindicats
SAP-UGT, CCOO i APESME, que en aquell moment no representaven la
majoria dels membres del cos de Mossos d’Esquadra. L’anomenat “Acord
de la Vergonya” va ser signat el 21 d’octubre de 2006 i es va vendre al
col·lectiu per 1.000 euros.
2.- La signatura del SAP-UGT, CCOO i APESME va suposar una vulneració
del decret de jornada i horaris pel que fa als serveis amb presència 24
hores, als quals la norma assigna horari “T”. L’acord consentia l’adscripció
dels agents de les Unitats de Seguretat Ciutadana a horari especial flexible
“E”.
3.- SPC i CAT NO VAN SIGNAR AQUEST ACORD PERQUÈ SUPOSAVA UNA
CLARA RETROCESSIÓ EN ELS DRETS LABORALS DELS MOSSOS I
MOSSES D’ESQUADRA, tal com s’ha pogut constatar.
3.- La signatura d’aquest acord per part de SAP-UGT, CCOO i APESME ha
impedit fer possible en la via judicial la efectiva reclamació davant dels
tribunals de l’assignació d’horari “T” a tots els agents de Seguretat
Ciutadana. Els agents que ho han intentat han rebut com a resposta que
l’assignació de l’horari especial als agents de seguretat ciutadana era fruït
d’un “acord sindical”.
3.- Davant la signatura d’aquest acord, SPC i CAT vam iniciar una sèrie
d’accions i vàrem impulsar un seguit de mobilitzacions, les quals van
donar com a fruït l’inici de negociacions amb la Conselleria, les quals van
finalitzar amb la signatura de l’”ACORD D’EQUIPARACIÓ”, el 13 de febrer
de 2008, a la que es van afegir també la resta de sindicats del cos.
4.- L’”Acord d’Equiparació” establia el compromís per a la negociació d’un
nou règim d’horaris, que s’hauria d’haver iniciat una vegada finalitzat el
desplegament, el mes de novembre de 2008.
5.- Des de la finalització del desplegament, el novembre del 2008, SPC i
CAT hem demanat de forma reiterada l’inici de negociacions amb la
Direcció General de la Policia per tal de millorar la draconiana situació
actual pel que fa als horaris del cos i l’eliminació del Q5M.
Catalunya, 25 d’octubre de 2010
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