REUNIÓ DE COSTELLADA 11-07-2018
Bona tarda,
En relació a la “reunió de costellada”, prevista per avui, reiterem el que diem una i
altra vegada en relació a aquesta imposició de condicions laborals:

1. Volen per una banda treure del Consell de la Policia TOT el que puguin per tal
que es comentin en aquestes “reunions de costellada”, on la Subdirectora
Sra. Maite Català ja ens ha donat mostres, anteriorment, que abans de fer-la
l’han preparat amb el sindicat SAP-UGT.
2. Tant es així que “curiosament” juntament amb la convocatòria de tots els
Consells de Policia, simultàniament la Subdirectora Maite Català convoca
“quedades” com aquesta per tal que aquests punts no es puguin discutir al
Consell. Sempre és el mateix.
3. Volen fer passar aquesta “costellada” com a “negociació col·lectiva”, fet
que és absolutament fals. Aquí no hi ha negociació col·lectiva ni res que se li
assembli el més absolut. Únicament hi ha IMPOSICIONS per part de la
Subdirectora, una i altre vegada.
4. A més, fan les actes amb tota l’habilitat del món per després aportar-les als
procediments judicials manifestant que “s’ha negociat amb tots els
sindicats”. FALS.
5. En definitiva, amb aquesta actitud el que fan realment és que no podem
exercir lliurement els drets de llibertat sindical, LIMITANT LA NOSTRA TASCA
A UNA CORRETJA DE TRANSMISSIÓ D’INFORMACIÓ.
6. No acceptem la imposició de cap dels punts proposats sense
possibilitat de negociació prèvia. En seu del Consell de la Policia o en grup de
treball com hem sol·licitat, és on s'han de negociar les condicions laborals.
7. Quant al punt d’un nou quadrant horari pels efectius de l’especialitat
de Trànsit, des d’USPAC els hi vam fer arribar, per registre, les nostres
peticions en quant a l’horari que han de realitzar les unitats que requereixen
la presència d’efectius les 24 hores del dia i 365 dies/any; és l’horari a
“TORNS” i amb el Q5 de referència.
8. USPAC REFUSA FRONTALMENT UN QUADRANT ESPECIAL FLEXIBLE
PER A LES UNITATS DE TRÀNSIT, EL QUAL ES CARREGA EL DECRET
146/1996 I LA NOSTRA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I
LABORAL.
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El que s’ha de fer és aplicar el règim de torns, amb una planificació anual, i en
cas de canvi de qualsevol dia anual de treball, bé amb canvi d’escamot o bé
de planificació Festa – Treball, o l’inrevés, aplicar els coeficients multiplicadors
del Decret 146/1996 des del minut ú, inaplicant l’Acord de la vergonya
signat entre SAP-UGT i l’Administració que permet canviar d’escamot
o de planificació sense aplicar coeficients.
9. De forma totalment arbitrària han fet arribar les propostes, únicament, dels
sindicats afins a l’administració, formada per la coalició SAP-UGT i SME, com
s’han encarregat ells mateixos d’afirmar en diferents comunicats.
10.Prego ens passin per correu electrònic la informació i la documentació
d’aquesta “quedada”, que ben bé es podria traslladar als sindicats el seu
contingut per correu electrònic o a les reunions regionals, sense fer el
“paripé” o simulant un “grup de treball” inexistent, des del moment en
què es l’administració qui fa i desfà en tot moment, què es comenta, què no o
que imposa i què deixa d’imposar; o qui pot assistir i qui no.
11.LES REUNIONS DE "COSTELLADA" NO SÓN L’ÀMBIT ADEQUAT PER
A PARTICIPAR EN LA NEGOCIACIÓ I ESTABLIMENT DE LES CONDICONS
LABORALS DELS MEMBRES DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA.
12.Per últim, cal recordar-los-hi que qualsevol tipus de disposició general, o acte
amb eficàcia general que regulin matèria reservades a un reglament com és
la jornada i horari del treball al CME (art. 47 Llei 10/1994, d’11 de juliol),
precisa de l’emissió prèvia i preceptiva d’informe per part del Consell de la
Policia-Generalitat de Mossos d’Esquadra. A més, el quadrant horari té una
regulació pròpia al Decret 146/1996, de 30 d’abril i, per tant, tot el que
s’aparti d’aquí ha de tenir naturalesa reglamentària.

Ens veiem al Consell de la Policia, que per cert, l’han convocat fora dels
terminis que marca la normativa, vulnerant el nostre dret fonamental
de llibertat sindical en l’àmbit de la negociació col·lectiva.
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