LA TRISINDICAL JA VA DEMANAR FA TEMPS
L'APLICACIÓ DEL RÈGIM ESPECIAL PER AL CME EN
MATÈRIA DE COMPENSACIONS
Ens sobta extremadament que el sindicat majoritari del CME se n'adoni ARA de que el Cos
de Mossos d'Esquadra és un Cos especial al que se li estan aplicant els règims generals.
També ens sobta que reclami, ara, allò que des de fa temps hem demanat -SPC, SME-CCOO i
CAT- als diferents Consellers d'Interior, Espadaler i Puig, i al President de la Generalitat, Sr.
Mas.
Recordem que en escrits de dates 9/7/2013, 20/12/2011 i 15/12/2011 vam reclamar la
necessitat de la creació de la Mesa sectorial del Cos de la Policia de la Generalitat-Mossos
d'Esquadra com a Mesa de negociació independent la Mesa de la Funció Pública, a la qual es
tractés la compensació per treball en dies festius, per nocturnitat, instauració de torns
estables, etc. A més, en el marc de la comissió de negociació de condicions de treball, la
Trisindical va presentar totes aquestes demandes en les consideracions a la Proposta
d'Acord sobre condicions de prestació de serveis del Cos de Mossos d'Esquadra.
Ara mateix, els interessos dels mossos i mosses d’Esquadra no es troben legítimament
representats en la Funció Pública i tampoc es garanteix la participació en la determinació de
les nostres condicions de treball, ateses les particularitats del cos de la Policia Autonòmica
pel que fa a les seves funcions, horaris i règim estatutari.
L'objectiu d'aquesta Mesa sectorial seria tractar els temes que afecten directament al Cos,
atenent que aquest és un cos especial, al qual no pot ser que se li estigui aplicant condicions
dels règims generals.
Recordem també que un sindicat de la Mesa de la Funció Pública, que ja tothom sap, nega
la possibilitat de la creació d'una Mesa pròpia. Així doncs, mentre reclamen l'especificitat
per al col·lectiu, no permeten que des de Funció Pública es faci realitat.
Des de la trisindical ens preguntem que ha estat fent el sindicat majoritari durant aquest
temps amb tots els recursos dels que disposa.
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