A totes les companyes i a tots els companys,
Ahir dia 22 d’octubre es va celebrar la segona reunió entre el Departament d’Interior i les organitzacions
sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra, juntament amb dos representants del
moviment mosS.O.S.
Es va acordar amb els sindicats assistents fer un comunicat conjunt per explicar a tots els moss@s com
va anar la reunió. Alguns sindicats ja han avançat el paquet de millores que l’administració va oferir i el
podreu trobar als seus canals habituals.
El resum d’aquesta reunió, no és un altre que “ENGRUNES”. Aquesta és la resposta de l’administració a
la seva policia respecte a la recuperació dels nostres drets econòmics, laborals i la nostra DIGNITAT.
“ENGRUNES”, que les trobareu a qualsevol dels comunicats que els sindicats han fet per valorar la
reunió d’ahir.
Es veu que l’administració no ha entès res. Després de la concentració del passat 17 de setembre a
l’últim Consell de la Policia, després de la manifestació del passat 6 d’octubre, considerada una de les
més grans manifestacions del cos de mossos d’esquadra i després del ressò d’aquest malestar a
diferents mitjans de comunicació, els MOSS@S ja no podem continuar en aquesta situació precària.
Precarietat que és molt fàcil solucionar, però que l’administració o no la vol veure o no la vol solucionar.
Els moss@s no podem més. Si no comencen a retornar-nos els nostres drets perduts es pot arribar a una
situació de conflictivitat de no retorn.
En aquest comunicat volem dir a l’administració que el conjunt de mesures que van posar ahir sobre la
taula és del tot insuficient i el CONFLICTE LABORAL no s’aturarà.
1.- Preu hores extres: Fins el moment la proposta de l’administració ha quedat sempre per sota del preu
de l’hora ordinària. Volem un preu de l’hora extraordinària just, equivalent al treball que es realitza i
que es pugui utilitzar una fórmula d’actualització, que eviti que aquesta torni a quedar desfasada en el
temps.
2.- És imprescindible crear una bossa estructural d’hores extres per pal·liar la manca d’efectius a tot el
territori.
3.- Que aquest complement d’operativitat plena, sigui un complement de “PERILLOSITAT I PENOSITAT” i
que arribi a tots els moss@s de totes les escales i per a totes les especialitats i totes les destinacions.
Ara l’administració és la que ha de explicar a tots, no només als seus mossos sinó també a l’opinió
publica, el perquè no poden fer front a les demandes dels seus treballadors i de les seves treballadores.
No ens calen bones paraules del departament. Volem fets i per recuperar la confiança, l’administració
ha de fer un esforç tal com hem fet nosaltres durant tots aquests anys de maltractament i sobrecàrrega
laboral. Només aleshores, tant els sindicats com el moviment mosS.O.S., veurem la bona voluntat del
nostre departament i es podrà començar a parlar de la resta dels nostres drets perduts.
Per finalitzar, des del moviment mosS.O.S. i sindicats volem deixar molt clar que ARA sí anem tots a
UNA i, si l’administració no comença a donar mostres de la seva voluntat de retornar-nos els nostres
drets, no ens ATURAREM.
No ens ATURAREM, les properes mobilitzacions seran coordinades entre el moviment i la majoria de
sindicats.
23 d'octubre de 2018
Atentament,

Un moss@, SAP-FEPOL, SME, CAT, SPC i USPAC

