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ACORD SIGNAT!
ACORD EN SUSPENS?
Barcelona, 9 de juny del 2017.-

El passat 15 de maig, les organitzacions
sindicals del cos de mossos d’esquadra i la
Direcció General de la Policia vam firmar un
acord de millora de les condicions del cos de
mossos d’esquadra.
Aquest acord que ha evitat la retirada unilateral
del DAD80, que incrementa les nits de 12,6 a
18 euros, que reconeix els dies addicionals
d’assumptes personals per antiguitat, que obre
la porta a la compensació per treballar en cap
de setmana, que elimina el topall màxim de 100 hores de compensació per
declaracions judicials i que permetrà incorporar en els propers pressupostos
l’equiparació amb bombers, hores d’ara està en suspens.
I per què? Per què està en suspens? Perquè està pendent que la Comissió
de Retribucions i Depeses de Personal doni el seu vit-i-plau.
Des de la nostra organització sindical no entendríem de cap de les maneres
que una negociació plasmada amb la signatura d’un acord, no tirés
endavant pel veto d’una comissió, membres de la qual han estat informats
previ a la signatura del mateix.
A tal efecte, considerem que amb aquest episodi es posa en evidència una
de les qüestions que ha quedat pendent i que, els sindicats que hem actuat
en unitat d’acció, ja hem reclamat. Un canvi del model actual de relacions
laborals és més que necessari!
Ja avancem que no tirar endavant aquest acord seria interpretat per la
nostra organització com un atac frontal al model de relacions i de negociació
del cos de mossos d’esquadra.
Per tant esperem que l’acord finalment s’acabi acceptant en la seva totalitat
i que, per tant, la seva implementació permeti al nostre col·lectiu assolir
unes millores que, després de tants anys, s’havien pogut desencallar.
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