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SEGUIM TOCANT EL VIOLÍ!

Davant la proposta presentada per l'administració, la conclusió que traiem és que volen dir que s'està 
negociant i quedar bé amb tothom (a la sortida de la reunió hi havia mitjans de comunicació...)

Tot i això, us resumim la nostra posició dels 15 punts que es van presentar conjuntament el setembre 
de 2018, molts d'ells ja caducats.

1.  Acord  d'equiparació:  Demanem  actualització  dels  imports,  pagament  immediat  i  amb 
retroactivitat.  Diuen  que  la  retroactivitat  impossible,  i  que  el  pagament  segueix  pendent  de 
pressupostos... RES

2. Vals menjador:  Demanem que l'aportació no només sigui pels caps de setmana, que augmenti 
l'import i que el mecanisme de pagament sigui més immediat no a un any vista. Segueixen enrocats 
que Funció Pública és qui té congelat el val menjador, li expliquem que no és el mateix! RES

3. Pagues extres 2013 i 2014: se cenyeixen al calendari de retorn aprovat per Funció Pública. RES

4. Assumptes Personals: acollim de bon grat recuperar les 68 h, però volem que s'apliqui de
manera diligent. Ens fan por les traves "legals" que diuen que poden trobar, per aplicar-ho. No volem 
excuses a una mesura que no suposa un cost econòmic.

5. Recuperació del 100% de les baixes: ja està resolt des d'octubre 2018. RES

6. FAS: Es demana que pressionin a Funció Pública. RES

7. Pagament AGORA: ja es va fer (tard i malament en molts casos). RES

8. Jubilació anticipada: Es trasllada que fa anys que alguns treballem (any 2003) i que està quasi tot
fet i en estat força avançat. Considerem que no cal esperar al 2021 si es pot tancar abans, s'excusen en 
què s'han de posar una data, ja que s'ha de perfilar la part econòmica. RES

9. Manca d'efectius: Estem d'acord en el fet que es mantinguin els 18.267 efectius (quan arribin i que 
s'ampliï si cal) però demanem alguna mesura immediata. No podem esperar més, per seguretat 
personal dels agents, no es pot seguir treballant així ... Cap solució, s'escuden amb l'esforç de publicar 
noves convocatòries. RES

10. Preu hores extres: Transmetem que l'import és del tot insuficient (21,04 € continuem per sota de 
l'hora ordinària), seguim per sota d'altres cossos. Demanem un mecanisme àgil d'actualització del preu. 
Demanen que els enviem proposta. MISÈRIA
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11. Q5 per tothom: Directament menteixen, no és cert que s'hagi donat compliment a aquest 
requeriment; Apen, Arset, Cos de Guàrdia ISPC i Complex Central no fan Q5. Aplicar-ho no té costos
econòmics. Ho estudiaran. RES

12. Complement de productivitat: Culpables Funció Pública, pilotes fora i traslladen la 
responsabilitat a ells i la intenció de recuperar-ho el 2021 i 2022. Aquí ni ho estudiaran, ni 
pressionaran. RES DE RES.

13. Pla de carrera: Per tal de no demorar-ho més, demanem que la comissió es posi a treballar ja i
amb clara voluntat d'avançar, donat que l'última proposta era del tot inacceptable. RES

14. Compensació de nits i festius: No és cert, directament menteixen una altra vegada, només 
compensen alguns torns d'alguns festius. Demanem compensació real i justa per a tots els festius i 
complement econòmic pels festius especials. De la mateixa manera demanem revisió a l'alça del  
complement de nocturnitat (i torns fixes). Ens demanen que els enviem proposta. RES

15. Mesa de Funció Pública: Veient el que implica la Mesa General de la Funció Pública demanem 
tenir una mesa sectorial pròpia on es puguin tractar només els problemes de CME. Considerem que és 
més àgil i permet més marge de maniobra. Esperen proposta! Com si mai n'haguéssim fet cap!
RES

Com veieu, tot plegat segueix essent una presa de pèl vers els Cos de Mossos que l'únic, sota el nostre 
parer, que es busca no és la millora real, busca una dilatació encoberta de negociació per tal d'evitar,  
ara que caldrà fer un sobreesforç laboral els mossos estiguin a l'altura quan ells fa anys que no ho 
estan.

Només demanen, no donen. El menyspreu constant disfressat de negociació no es pot aguantar més.

S'ha d'aprofitar, ara que demanen un sobreesforç per una situació complicada que s'inicia la setmana 
vinent, perquè ens donin el que és just o perdrem una oportunitat única. És ara o mai companys!

Per no dilatar-ho més hem demanat posar data ja de la següent reunió, que nosaltres ens 
comprometíem a tornar a fer propostes aviat.

Si seguim traient les castanyes del foc a cost zero, mai s'adonaran que han de millorar les condicions.
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