
 
EL MENJAR QUE AQUESTA EMPRESA 

US ESTÀ PREPARANT 
 
Bé companys, passem a informar-vos vers el nostre punt de vista vers diverses 
qüestions que aquesta empresa està preparant, amb la connivència sindical que, assistint 
a aquestes reunions, les legitima, 
 
PLA DE CARRERA.- Estan preparant una reglamentació que, sense recollir cap de les 
propostes sindicals, finalment, permeterà que, una plaça que us ha costat molt d’assolir 
la pugueu perdre per simple voluntat del comandament (ja sabem que tot es pot 
motivar). Així que ja ho sabeu, el qui no sigui un trepa i no ho doni tot per la pàtria, no 
tindrà futur. Òbviament, aquesta voluntat que l’empresa pública funcioni igual que una 
empresa amb capital particular, està convenientment maquillada en el text. 
 
DESPLEGAMENT DE BARCELONA.- Saben que ho han fet malament, saben que 
els mossos i els sindicats, el que volem és que la gent, quan concursi, com passa a la 
resta de destinacions del territori, ho faci, com a mínim, a una determinada ABP. Ara, 
pretenen que els sindicats signem un ACORD per a que la gent, en un procediment 
intern sense cap garantia, esculli plaça. Sabeu perquè volen que signem aquest ACORD 
? Ben simple, si signes un acord, estàs donant el vist i plau a aquest nyap. Esperem que 
cap sindicat el signi, que cap sindicat renunciï a com han de ser les coses, però, som 
pessimistes. De totes maneres, el que proposen, ho hauran de fer igual, sinó, serà una 
disbauxa. És lamentable que, a aquestes alçades, pretenguin fer-nos combregar amb 
rodes de molí. 
 
QUADRANT DE TRÀNSIT.- Pretenen que el sindicats signem un acord de 
modificació del quadrant de trànsit que vulnera els acord assolits al març del 2.003 i 
que, òbviament, no és un quadrant de torn fix. Sabeu perquè ? molt simple ( una altra 
roda de molí), poder planificar treball en la setmana anterior i posterior a les vacances, 
signar un acord sobre quadrant que vulnera decret i acord significa no poder impugnar-
lo i, alhora, renunciar al torn fix, aviam que fan els altres. 
 
Sembla ser que som uns espècimens rars que no s’han venut als principis liberals, 
principis que l’actual govern aplica amb la mateixa o més ortodòxia que l’anterior, 
quina pena.  
COMPANYS, HEM DE FER TOT EL POSSIBLE PER ATURAR-
LOS !!! 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT 
Catalunya a 29 d’abril del 2.005 



 


