EN EL NOM DELS MOSSOS D’ESQUADRA:
LA VERITABLE OBEDIÈNCIA DEGUDA DE LA UGT SAP
Tot i que no és cap novetat les venudes de moto i fum del sindicat
MAJORITARI, ahir es van superar. Segons la notícia recollida en premsa, el
SAP ha trobat la sopa d’all: “LA CLAU ÉS UN NOU DE REGIM D’HORARIS,
LA FUNDACIÓ I MILLORAR EL PLA DE CARRERA...”
“Los Mossos d´Esquadra entregarán al nuevo director general un informe
para realizar cambios profundos en el cuerpo” (El Confidencial Autonómico,
01/09/14).
La notícia explica que “els majoritaris” porten temps confeccionant un text que entregaran en
una futura taula de negociació que mantindran amb el Sr. Batlle, Director General de la Policia.
Potser el SAP o concretament el seu portaveu Sr. Valentín Anadón desconeixen o menystenen
totes les reunions que hem mantingut amb l’Administració fins ara.
Els hi recordem que PORTEM MESOS REUNINT-NOS AMB INTERIOR I FENT PROPOSTES:
09/01/14 - 6a reunió: L’ ADMINISTRACIÓ PRESENTA LA SEVA PROPOSTA
17/01/14 - 7a reunió: ALTRA REUNIÓ...NOVA DECEPCIÓ!! AIXÒ NO ES SIGNARÀ!!!
24/01/14 - 8a reunió: “AIXÒ NO HO SIGNAREM, VOLEM Q5 PER TOTHOM!” (La Trisindical
presenta esmenes a la proposta del Departament)
31/01/14 – Reunió anul·lada: “INTERIOR POSPOSA LA COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ”
07/02/14 - 9a reunió: “ESTAN VALORANT IMPLANTAR EL Q5 ARREU”
28/05/14 - LA TRISINDICAL PRESENTEM PROPOSTA OFICIAL (Proposta presentada a
registre)
29/05/14 - “Q5 SI, PERÒ AMB GARANTIES” (Comunicat explicatiu de la proposta Trisindical)
16/06/14 - 11a reunió: “RES DE NOU !”
14/07/14 - 12a reunió: CAP VOLUNTAT DE RECOLLIDA DE LES PROPOSTES DE LA
TRISINDICAL
Està clar i és sabut per tothom que el millor hàbitat en que es mouen “els majoritaris” és als
despatxos, negociant bilateralment amb la DGP per després presentar propostes en les taules de
negociació, ja consensuades amb l’Administració.
L'única proposta que els sindicats hem de presentar i defensar davant la Comissió de
Negociació (Administració i Prefectura) és la millora en torns de treball, garanties i
estabilitats horàries, com la possibilitat dels torns fixes en els escamots.
No podem acceptar cap retrocés en qüestions horàries ni perdre garanties del Decret
146/1996 que posin encara més en mans del Cos el nostre temps lliure, familiar i privat.
Pel que fa a La Fundació i el Pla de Carrera, aconsellaríem al Sr Anadón i a la resta d’executiva del
SAP-UGT que siguin més propers a les comissaries per tal d’interaccionar amb els mossos, que
tenen com a demanda principal la recuperació del poder adquisitiu i el retorn de les pagues
furtades pels Governs d’ER-CIU i PP.
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