TRÀNSIT REIVINDICA VI
Avui dia 8 de febrer de 2010, ens hem tornat a reunir la Plataforma
Reivindicativa de Trànsit, l'Administració i el Cap de la Divisió de Trànsit.
Recordeu que és la segona reunió a més d'una altra de la Comissió de
vestuari del passat dia 4 d'aquest mateix mes.
La DGP continua sense adonar-se de la importància dels punts presentats. Ja
portem tractats 6 dels 10 punts demandats i l'Administració només pren
nota, eludint així cap mena de compromís resolutori, únicament s'ha
posicionat en dos punts: el punt del demanat nou quadrant per trànsit on la
Subdirectora ens emplaça a tractar-lo en taula general de negociació
conjunta amb la resta de quadrants de tot el Cos, cosa que la plataforma es
nega donat que el quadrant de deu setmanes només es fa a trànsit per tant
aquesta plataforma esta legitimada per abordar la negociació del quadrant
que hagin de patir els agents de trànsit, per altra banda la resposta a la
petició de reconeixement de nivell 4 per l’especialitat va ser d’un NO rotund.
Només queden per tractar els darrers 4 punts i la impressió que té la
Plataforma envers a l’actitud de desgana i desinteres que mostra
l'Administració és de desconfiança i ràbia.

Company@s de trànsit, el vostre recolzament ens és
imprescindible en aquestes situacions, venen temps de
lluita per aconseguir el que tots els agents de trànsit
mereixem, per la qual cosa és molt important la
participació de tots en les assembles dels dies 23, 24 i 25
d'aquest mes de febrer.
Haurem d’iniciar altres mesures de pressió actes i
propostes que considereu oportunes per fer veure a
l'Administració que han d’acceptar les demandes legítimes
de la nostra especialitat de trànsit.

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