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RESPOSTA A LA PETICIÓ D’APME I/O MOS.SOS
L’ADMINISTRACIÓ SIGNARÀ ACORDS AMB QUI LI SEMBLI
Proposeu a la vostra carta que tots els sindicats que ens vam presentar a les
últimes eleccions estiguem legitimats per negociar amb l’Administració i li fem
saber al Conseller (que sembla tenir dubtes sobre quins són els actuals
representants dels mossos).
Que no us enganyi ningú: l’Administració fa
temps que signa acords amb qui li sembla,
encara que hi hagi litigis sobre les eleccions
sindicals.
Cal que us recordem que les eleccions del 2015
van ser impugnades pel registre de promoció
d’eleccions, fora d’hora, del sindicat SAP, i
mentre es resolia la impugnació el departament
va signar l’acord que ens deixava sense la
possibilitat d’indisposar-nos (amb SAP i SAME).
Ara tornen a estar impugnades per presumptes
irregularitats comeses pel mateix sindicat en la
tramitació del vot per correu.

El que diu el Conseller i el seu equip
és una excusa per no negociar, el
decret del Consell de Policia és clar en
aquests supòsit, mentre no hi ha
Consell nou, es prorroga l’anterior. El
mateix Conseller es contradiu, el dia
20 de juny va convocar un Consell on
“de facto” considerava quins eren els
sindicats representatius.

Malgrat tot, divendres passat ja li vam fer saber a la cap de recursos humans que no
teníem inconvenient en ser tots els sindicats a la taula si això servia per desencallar
la situació.
Fa temps que la realitat dels Mossos d’Esquadra és dramàtica (per manca de personal, de
mitjans i de lideratge), la culpa és d’un govern inconscient i incompetent.
No li fem el joc signant documents estrambòtics, donant legitimitats a tothom, afegint més
caos a una situació ja de per sí n’és prou complicada.

CATalunya a 18 de Juliol de 2019

