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REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ
13-12-2018
Dijous, vam assistir a la primera reunió de negociació entre les organitzacions sindicals
representatives i l’administració. Aquesta primera reunió va venir forçada per la concentració
que es va produir a les portes del departament d’economia el passat dimarts i la posterior
concentració i reunió de dimecres amb economia.
A la reunió del mati, ens va informar dels punts:
Pagues Extres 2013-2014: La mesa general de funció publica ja ha acordat amb els sindicats
de classe el retorn en 4 anys (cap sindicat de mossos té veu ni vot a la mesa).
Productivitat (Bufanda): La mesa general de funció publica ja ha acordat amb els sindicats de
classe el seu retorn al 2020-2021.
FAS i Val Menjador: La mesa general encara no n’ha acordat la recuperació.
AP’s: Ofereixen passar de les 50 hores actuals a les 68 hores que teníem.
IPT: La mesa general de funció publica ja va acordar no descomptar per IPT’s.
Jubilació Anticipada: Informen dels tràmits fets així com una carta enviada impulsant-la.
Manca d’Efectius: Informen de la petició a la Junta de Seguretat de dos promocions de 750.
Pagament Àgora: El gran gruix ja s’ha pagat, queda una petita part.
Horari Q5: Ja s’ha signat el Q5 per trànsit, ara ofereixen també a ARSET, ARIC i APEN.
Nits i Festius: Informen que estan complint els pactes.
Pla de Carrera: Cal treballar-ho i buscar consens.
Import Hora extra: Ofereixen un augment del 32%. Les diürnes a 22,25 i les festives a 26,70.
Equiparació Bombers: Aquí informen que tenen inclòs a pressupostos el tram pendent.
Un cop informats, vam exposar els sindicats que l’equiparació no era real i que calia aplicar el
punt 5 del acord de 2008 “Manteniment de l’Equiparació”, el qual serveix per actualitzar els
imports en cas de noves diferències entre cossos especials. Aquí va finalitzar la reunió, doncs
l’administració es va tancar en banda, cosa que demora l’aplicació de millores al següent
pressupost.
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Aquesta actitud de l’administració, abandonant a la taula de negociació la part social, va fer que
els sindicats decidíssim quedar-nos a la taula fins que l’administració vulgués seguir negociant.
Després dels fets que ja coneixeu al Departament d’Interior, i de les mobilitzacions espontànies
que van venir a donar suport al departament, vàrem aconseguir que a mitja tarda s’avinguessin
a seure novament.

Aleshores va arribar el DESMEREIXEMENT a l’escala intermèdia del CME, doncs
l’administració va inventar-se una equiparació fictícia al oferir un dels acords de bombers que
bàsicament repartia un paquet de 96 hores anuals lineals voluntàries, a canvi de 1801,92€ al
any, EXCLUSIVAMENT per agent i caporal de nivell 1. SENSE PARAULES.

Aquesta mesura, sense limitació d’efectius que s’hi poguessin acollir voluntàriament, no estaria
malament com un afegit a l’equiparació REAL i EFECTIVA que tenim pendent després de
l’acord del 2008.

Som conscients que va ser la primera reunió de negociació REAL. Esperem que rectifiquin i
admetin la proposta que vam presentar els sindicats augmentant econòmicament el
complement específic, lineal per totes les escales i sense augment d’hores.

L’administració ha de tenir present que el SEIME NO SIGNARA un acord que exclogui l’escala
intermèdia. Seguirem i insistirem per un acord que representi una millora real i tangible.

Consell Executiu del SEIME.
Catalunya, 19 de desembre de 2018
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