NO ESTÀS
SOL!

SOM UN EQUIP,
Pie de imagen o
gráfico.

SOM SOLIDARIS,
SOM CORPORATIUS

SOM EL SINDI

NO ESTEM SOLS/ES,
NO ESTÀS SOL/A!

SOM UN EQUIP D’AFILIATS/ADES
TENIM UN PROJECTE:

El Fundacat, fons econòmic propi format de
Programes, Ajudes, Cobertures i Bestretes
finançades amb fons propis i recentment
ampliada
amb
dues
Pòlisses
d’assegurances en cas d’accident i hospitalització.

Quan des del sindiCAT us animem a denunciar les arbitrarietats, a lluitar per combatre
les decisions i ordres incoherents, a què
ens comuniqueu qualsevol mala praxi que
coneixeu i sigueu testimonis, molts de vosaltres ens dieu “PERÒ, SI ESTIC SOL/A”.

S’HAGI DE SENTIR SOL/A.

TENIM LA FUNDACIÓ DEL
COL·LECTIU:

Hi ha un sentiment bastant generalitzat entre els companys/es de sentir-se abandonats a la seva sort o mala sort quan tenen
problemes.

És un objectiu principal de l’equip que forma el sindiCAT transmetre amb fets, amb
projectes, amb respostes i amb solucions
per tot el col·lectiu perquè CAP MOSS@

QUE JUNTS TENIM FORÇA

TENIM UN GRAN EQUIP
JURÍDIC

La força que ens donen les batalles guanyades tant a nivell del dia a dia com a nivell
jurídic ens motiva per liderar l’acció sindical
dels propers quatre anys.
El període 2011-20015 és de vital importancia per recuperar el que hem perdut, per
mantenir els drets consolidats i sobretot per
aconseguir una estabilitat i conciliació que
mai hem tingut.
Estem indignats però s’ha de votar. No ens
podem permetre estar i sentir-nos sols. Ens
tenim!

S’ha de votar corporatiu, lliure i alternatiu.

Amb dues advocades i un advocat a la Seu
Nacional i amb dos buffets externs de suport . Som els capdavanters en temes de segona activitat, assetjament laboral, procediment administratiu especial de mesures correctores,
peticions
d’adaptació de llocs de treball, guàrdies no presencials, impugnació de concursos, recursos per no
aptes de caporal, sergent,
sotsinspector i inspector,
no aptes de l’ISPC, demanda de la retallada de sou,
sol•licitud administrativa contra la suspensió
de l’acord d’equiparació de sou...

S’ha de votar CAT

