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INSOSTENIBLE!
Sí companys i companyes, la situació al cos es INSOSTENIBLE, ja no podem més,
estem cansats, esgotats, cabrejats, maltractats,...i l'administració NO FA RES PER
IMPEDIR-HO!
Tant dificil és, que en contra dels nostres principis hem decidit demanar al
departament de recursos humans que aprovi d'una vegada allò que se'ns va oferir
fa uns mesos i del que no hem tornat a saber res més. Estem parlant del
"complement salarial extraordinari", temporal i voluntari, que s'oferia als llocs de
treball de Seguretat Ciutadana (caporals i mossos) i que consistia en treballar 96
hores més a l'any a canvi de 128,71
€ bruts en 14 pagues, amb les garanties
actuals del Decret Horari vigent.
Perquè diem que contra els nostres principis? Perquè des de la 3SINDICAL
sempre hem defensat que ja treballem masses hores (som el col·lectiu de la
Generalitat que més hores anuals treballa) i que les hores extraordinàries
s'haurien d'abonar a un preu MOLT SUPERIOR de l'actual, però la situació del cos,
els altíssims nivells d'inseguretat ciutadana, de delictes i la sobrecàrrega de feina
a causa de serveis com el TOGA, està portant al límit als agents del cos i ara
mateix l'única manera de lluitar contra tot això és treballar més, treballar més per
no deixar als companys que estan al carrer sense recolzament, treballar més per
evitar que les patrulles vagin soles als serveis, treballar més perquè els nostres
companys no hagin de fer controls a la via pública saltant-se la pròpia normativa
del cos en fer-los una sola patrulla, i així un llarg etcètera de motius per fer-ho.
Ara els polítics ens diran que acaben de sortir 450 i escacs aspirants de l‘ISPC,
però tot i això, són totalment insuficients, mai des que el cos de mossos va iniciar
les competències com a policia integral de Catalunya havíem tingut uns nivells de
delinqüència d'inseguretat ciutadana tant alts, no només a la ciutat de Barcelona
(que s'emporta la palma) sinó a gairebé tot el territori.
Els sindicats del cos, i aquí parlem per tots perquè estem segurs que tots
compartiran la nostra reflexió, demanem al Departament d'Interior que permenti
a qui vulgui, pugui treballar més per la nostra ciutadania, pel nostre país i pels
nostres companys! Com hem dit abans, i com hem denunciat de manera reiterada,
la situació actual és insostenible i fins que algú no prengui mal, ni l'administració
ni els polítics faran res per arreglar-ho.
JA NI HA PROU, FACIN ALGUNA COSA IMMEDIATAMENT! NO ELS HI ESTEM
DEMANANT, ELS HI ESTEM EXIGINT.
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