L’apunt del CAT (2)
COMUNICAT NEGACIÓ NEGOCIACIÓ
Ahir l’Administració va anul·lar la darrera
convocatòria de la Comissió de negociació.
Aquest fet comporta un incompliment de la
resolució 45/X en la qual s’instava al Govern
a establir un sistema de torns sense canvis
sobtats
ni
modificacions
al
llarg del 2013. Així
doncs,
per
l’Administració
l’any 2013 s’ha
acabat
sense
negociació, acord
ni millora.
Pel sindiCAT s’ha
acabat l’any amb una proposta de quadrant
Q5MM (modificació del modificat) anomenat
també Q5q que no respon al mandat
parlamentari ni a les necessitats d’estabilitat
horària que defensem.

ARMILLES: ara sembla que SÍ!
Després d’una llarga lluita reivindicativa per
la defensa dels elements d’autoprotecció
necessaris per desenvolupar la nostra tasca
hem aconseguit que els moss@s no hagin
de pagar per portar armilla interior.
Aquesta victòria de l’acció sindical només
posa seny i racionalitat a l’arbitrarietat de la
decisió inicial de la Conselleria de fer pagar
als treballadors la seva autoprotecció però
que, sorprenentment, comptava amb el
suport d’algun que altre “majoritari”.

A
partir
d'ara
esperem que els
intermediaris que
oferien promocions
d'armilles
al
Col·lectiu se'ls hi
acabi el negoci.

EL NEGOCI: PRIVATITZAR SEGURETAT
Privatitzar les tasques de seguretat pública
de les presons és innegociable i
incompatible amb la prestació del servei
amb qualitat.
La manca de voluntat negociadora per
millorar les condicions cada cop més
precàries dels treballadors per la seguretat
pública es transforma amb l'enèsim intent
de privatitzar la seguretat.

L’anterior conseller d’Interior, ara conseller
d’Empresa i Ocupació, ja va intentar
privatitzar la seguretat i ara l’actual conseller
Espadeler rematarà la jugada fent que un
servei públic essencial per garantir drets i
llibertats passi a mans privades on l’únic
afany és el lucre i benefici dels accionistes
de les empreses opaques que fan de la por i
la inseguretat un Negoci.

Sapigueu, que a part de l’ajut del programa
FundaCAT, ens complau poder oferir els
serveis del SindiCAT als familiars dels
afiliats per recolzar, orientar i gestionar tots
els dubtes que en moments difícils que
sorgeixen per la mort d’un policia.

És molt sospitós que tant el partit que
governa l’Estat com el que governa
Catalunya votin a favor d’aquest despropòsit
legislatiu.

FundaCAT, l’ajuda de l’AFILICIÓ per
l’AFILIACIÓ i els seus familiars
En menys d’un any, tres famílies vinculades
al nostre sindicat han rebut l’ajuda del
Programa FundaCAT per la mort del Policia
o cònjuge i, molts altres companys/es han
estat beneficiaris d’altres ajudes del
programa.
Amb més de sis anys d’existència del
FundaCAT, és l’orgull del nostre sindicat,
com també un referent i fins i tot enveja
d’altres organitzacions, difícil de copiar, ja
què aquest programa es fonamenta en una
gestió i control des del propi CAT-ME, sense
intermediaris,
assegurances,
ni
aprofitaments interessats.
Com podeu imaginar, transmetre l’ajuda del
FundaCAT a famílies que han perdut el ser
estimat, és un moment molt dur i dolorós,
però a la vegada sentim la satisfacció
d’esser el vincle del recolzament, dol,
estima i sensibilitat en nom de tota l’afiliació
en forma d’ajut de la nostra FUNDACIÓ.

http://www.elsindi.cat/pdf/fundacat/FundaCat2013.pdf

Aprofitem per transmetre l’agraïment que la
família del company Xavier Giménez volen
fer arribar a la nostra afiliació, el col·lectiu
de Mossos, els companys de l’ABP de
Blanes i molt especialment al grup
d’Investigació.

SALUT!
Catalunya a 20 de desembre de 2013

