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COCO FLASH

ENS HAN VOLGUT VENDRE UNA MOTO AMB LA
SEGONA ACTIVITAT DE GUÀRDIA URBANA
Fa més de 2 anys que negociem el reglament de 2a. activitat per a la Guàrdia
Urbana. En aquest temps i després de moltíssim esforç per part de TOTES les
persones delegades sindicals, es va arribar a un text de consens entre totes les
parts, incloent-hi Direcció de Serveis i prefectura de la GU.
L'esforç i el temps havia valgut la pena. El text recollia un procediment amb
garanties per a l'accés a la segona activitat, i especialment, assegurava que
tots els companys tinguessin garantit el seu sou i que ningú perdés diners amb
el seu pas a la 2a. activitat. Així vam quedar per una última reunió.
Ahir dilluns a les 12.30 h. Ens trobem que el text s’ha modificat, s’ha presentat
a última hora, i moltes pressions per qué els sindicats presents el signéssim.
Ens han tractat d’endossar un text que és senzillament infumable.
Un exemple: si no existeixen llocs lliures en la Guàrdia Urbana pels companys
de segona activitat, els podran enviar a qualsevol lloc lliure a l'ajuntament. Si
aquest lloc té un salari més baix, doncs et fots (no cobres els plusos de la *GU,
no cobres el seu horari, etc).
Argumenten que és una situació temporal i que quan hi hagués vacants en la
GU es revertirà la situació, però sense cap garantia. Ens han demanat un
acte de fe.
A hores d'ara algú creu en la bona fe de la casa?
Sinò es modifica aquest text, aquest acord no comptarà
amb l’aprovació de CCOO.
Esperem que els altres representants sindicals no donin la seva
aprovació, fins que no es garanteixi que no hi haurà cap
minvament econòmic pel fet d'haver sofert un accident, tenir
seqüeles d'una malaltia o arribar a ser gran estant en actiu.

SINÓ ÉS AIXÍ, AMB NOSALTRES QUE NO COMPTIN!!!!

