
 

 

 

 

 

 

 

L’apunt CAP dANY del CAT

 

Acabem el 2013 pitjor que l’any  passat: 

Congelats, retallats i sense cap 

esdevenidor que indiqui cap millora. 

Començarem el 2014 amb pagues 

retallades, sense cap acord, amb el Q5M 

vigent, pagant per estar malalts, sense 

salut i sense seguretat!  

L’Administració cada COP que fa veure 

que negocia amb els representants dels 

treballadors  ens clava un cop de pal en 

forma de nul·la voluntat negociadora. Té la 

mentalitat que els membres del Cos de 

Mossos podem ser objecte de tot tipus de 

cops i que ho aguantem tot! Cops 

mediàtics, cops polítics, cops a les nostres 

condicions laborals i a la nostra salut.  

El nostre Cos, tard o d’hora, dirà PROU! I 

potser serà massa tard per arribar a tancar 

un desacord en forma de mala negociació. 

 

Davant aquest panorama desolador, degut 

a la poca valentia dels governants -titelles 

dels grans lobbies financers- i la nul·la 

voluntat de l’Administració a minimitzar el 

desballestament dels serveis públics: 

RESISTÈNCIA 

Quant el Col·lectiu se n’adoni de la força 

que pot tenir la raó juntament amb la 

coordinació d’un sindiCAT independent i 

Autònom juntament amb  la consciència 

de Treballadors, serà el moment de 

disposar d’una organització que ha de ser 

majoritària dins el Moss@s si volem canvis 

per anar endavant i no endarrera! 

Bon any 2014, VINE AL CAT! 



 

 

Assumptes personals: Engrunes 

Tenim un dia d’AP més a partir 

d’aquest  any 2013 inclòs. A partir 

d’ara disposem de 8:30 hores 

corresponent a l’any policial 2013-

2014 que es pot gaudir fins el 30 

d’abril del 2014.  Així mateix el 2014 

disposarem novament d’aquestes 8:30 

hores a gaudir fins el 31 de gener del 

2015. Comunicat intern SGRH 

Nova assegurança 

A partir de l’1 de gener del 2014 

disposem d’una assegurança 

voluntària més econòmica i amb més 

prestacions que l’anterior. 

+info: assegurança Catalana-Occident 

XII Congrés CAT 

Com a sindicat assembleari que som 
volem incentivar, promoure i facilitar 
la  participació en aquest XII Congrés. 
Com a novetat destacable farem 7 
assemblees per tot el territori. El 14 de 
gener comencen les diferents 
assemblees a Tortosa, El Vendrell, 
Manresa, Lleida, Girona, Granollers i 
Barcelona per elegir la candidatura que 
formarà el proper Secretariat 
Permanent.  
Properament us comunicarem les 
hores i llocs exactes. 

Participa! 

 

 
 
Comissió de Negociació 
 
La propera reunió de la Comissió de 

Negociació és el 9 de gener. El primer 

compromís que tenien d’arribar a un 

acord a finals de desembre l’han 

incomplert. La resolució 45/X del 

Parlament l’han incomplert la qual 

instava a establir nous horaris més 

estables. Encara ens apliquen l’acord 

de la vergonya! 

Estarem presents a la negociació però 

necessitarem més implicació del 

Col·lectiu per respondre amb 

contundència la seva manca de 

compromís i voluntat real de 

negociació 

 

2014 SENSE PAGA 

 

Comencem l’any sense pressupostos 

pel 2014, però sí amb la intenció del 

Govern de tornar a retallar una paga 

extraordinària tot depenent d’una 

comissió fantasma sobre els dipòsits 

bancaris............... 

 

Bon any 2014,  

VINE AL CAT! 

http://www.elsindi.cat/pdf/juridiques/PAP2013.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/ilt2014.pdf
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/ConvocatoriaAssemblees.pdf

