10/2019

INTOLERABLE!!
SÍ, estem davant d’un nou despropòsit de la SGRH i del Departament d’Interior. El Cos de
Mossos d’Esquadra veu com totes les demandes de recuperació de drets perduts,
d’equiparació pendent, del preu il·legal que s’està pagant l’hora extra, de la jubilació, del pla
de carrera professional, de la fundació del CME, de la nova uniformitat, del patètic estat de
moltes de les comissaries, del estat dels vehicles més una llarga llista de necessitats
URGENTS continuen en un calaix. Veiem perplexos com el Departament d’Interior sí que
presenta una proposta de millores pels bombers sense pressupostos aprovats. I ELS
MOSSOS QUÈ ??
El pròleg de la proposta d’acord sembla que sigui la realitat del cos de mossos, “un col·lectiu
que presenta símptomes de desmotivació creixents”, ”l’increment de l’absentisme laboral”,
“l’estat deficient de moltes de les instal·lacions”, “manca d’inversió en el condicionament”,
“manca d’inversió en material i equipament específic”, “mancança estructural de personal”,
“la plantilla necessita correcció a l’alça de personal operatiu”, “millorar les dotacions de
guàrdia”, “requereix de la dotació de comandaments”, I ELS MOSSOS QUÈ ??
No desmereixem la feina dels bombers, no és pas la nostre intenció, però i el CME què??
Mentre encara esperem l’equiparació amb bombers signada fa deu anys, el Departament
d’Interior , lluny de corregir els greuges existents, ofereix unes millores econòmiques i
laborals al cos de bombers que augmentaran encara més la bretxa existent.
INDIGNACIÓ és la paraula que ens ve al cap. A què esperen des de la SGRH a presentar un
document de proposta de millores al CME? Cal tenir ingovernables les comissaries? Cal
tancar comissaries per manca d’efectius???
La responsabilitat envers el cos té un límit, i se l’estan carregant.

Consell Executiu del SEIME.
29/04/2019

C. Malats, 27 | 08030 Barcelona | T. 933 426 810 | www.seime.cat | seime@seime.cat

