COMPAREIXENÇA AL PARLAMENT:
HEM DENUNCIAT LA PRECARIETAT
En data 30 de gener, representants dels sindicats
SPC, SME-CCOO i CAT-ME han comparegut a la
Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya per tal
d’explicar l’impacte de les retallades en el cos de
Mossos d’Esquadra i en la seguretat pública de
Catalunya.
La compareixença s’ha portat a terme en el marc de la unitat d’acció conjunta d’aquests tres
sindicats, que des de ja fa temps caminem plegats per tal de denunciar les mancances en
mitjans i recursos i reivindicar la millora de les condicions laborals dels/les agents del cos de
Mossos d’Esquadra.
Durant la compareixença, els tres sindicats hem denunciat les draconianes condicions
laborals a les que estem sotmesos, les retallades en drets i salari, les mancances en
mitjans materials i humans i la seva afectació en el servei públic de seguretat. Així, hem
denunciat temes com els horaris, les conseqüències de les retallades salarials, la manca
de munició, de vehicles, de cobertura de la xarxa RESCAT, problemàtica BTP, uniformitat
específica, manca de reposició de material, cascs, infraestructures deteriorades i amb
mancances, manca de neteja, etc.
També hem denunciat el sistemàtic incompliment dels manaments parlamentaris que
afecten el cos de Mossos d’Esquadra per part del Govern de la Generalitat i la manca de
voluntat negociadora del Departament d’Interior.
Simultàniament, SPC, CAT-ME i SME-CCOO hem mostrat als assistents imatges de la
precarietat amb la que diàriament hem de treballar, unes imatges que alguns assistents han
qualificat d’”impactants”.
Excepte els grups que donen suport al Govern, els quals han atribuït la situació actual una
capacitat de despesa que “no controla el Govern”, la resta de grups parlamentaris han
mostrat la seva preocupació per la situació actual conseqüència de les retallades i fins i tot
han demanat un “pla d’emergència” per tal d’establir “uns mínims” per garantir un servei
públic de seguretat de qualitat i unes condicions laborals dignes.
Podeu visualitzar els vídeos de les diferents intervencions dels representants sindicals i
diputats dels diferents grups parlamentaris a través del Canal Parlament:
http://www.canalparlament.cat/ o fent clic AQUI
Paral·lelament, mentre es portava a terme la compareixença, representants dels tres sindicats
han realitzat un simbòlic acte reivindicatiu davant del Parlament amb l’exposició fotogràfica “Els
mossos del segle XXI”, amb les imatges de la precarietat que s’han projectat a l’interior, i que
han captat l’atenció de diputats i vianants.
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