TRÀNSIT REIVINDICA III
Companys i companyes de l’especialitat de trànsit, des de la plataforma reivindicativa
de l’especialitat de trànsit, composada per tots els sindicats sotasignats, us volem
transmetre les últimes noticies amb les que ens ha sorprès la nostra Administració.
Després de l’escrit de la plataforma de trànsit registrat el dia 14 de gener demanant
reunió, la setmana passada vàrem rebre, des de la Subdirecció General de Recursos
Humans de la DGP, correus electrònics a cadascun dels sindicats d’aquesta
plataforma de trànsit, convocant-nos per separat en diferents dies a les forces
sindicals que composem aquesta plataforma, per debatre amb cadascú els punts de
la reivindicació de trànsit.
Us volem fer saber que la plataforma de trànsit formada pels 4 sindicats ho vam parlar
i, naturalment, vam retornar el missatge a l’Administració, informant-li que aquesta
lluita que estem duent a terme és defensada per una plataforma, per tant, si no ens
convocaven a tots junts no pensàvem assistir-hi. Aquest cop “el divide i venceràs”
no els sortirà bé.
Finalment, el dia 26 de gener, ens han tornat a convocar a una reunió de treball,
aquest cop sí, a tots els sindicats de la plataforma junts, al mateix lloc i la mateixa
hora.
Us volem comunicar que el dia escollit ha estat el proper dilluns dia 1 de febrer a les
13 hores. Per tant, amb la pressió exercida pels companys/es, hem aconseguit que
ens convoquin a la primera reunió de treball d’aquesta plataforma de trànsit.
Desprès d’aquesta primera reunió elaborarem un altre comunicat conjunt on us
podrem explicar el plantejament de l’Administració davant les legítimes demandes de
l’especialitat de trànsit.
Com a representants dels treballadors ens plantegem preparar, amb temps, un
seguit d’assemblees informatives arreu de Catalunya ja que volem fer partícip de tot
el que passi a tothom que vulgui assistir-hi.

LA NOSTRA ESPECIALITAT DE TRÀNSIT ES MEREIX EL QUE DEMANEM !!!

LA NOSTRA DIGNITAT ESTÀ EN JOC,
RECONEIXEMENT DE L’ESPECIALITAT DE TRÀNSIT JA!!
Continuarem informant.
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