
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCENTRACIÓ PLAÇA SANT JAUME
 
Ahir ens vam tornar a concentrar, aquesta vegada a la Plaça 

continuar manifestant el rebuig 

Col·lectiu a les retallades que 

patint els treballadors i treballadores de 

la seguretat pública.  

• Aquest govern està intentant 

ajustar uns pressupostos a càrrec 

de la reducció dels drets socials 

consolidats de tot

empleades i els empleats

• Aquest govern està incomplint

equiparació, nits... 

• Aquest govern no negocia a les comissions pertinents: imposa calendaris, 

terminis i continguts.

referència la reducció de jornada i l’eliminació del romanent.
http://www.slide.com/r/SLl8hOpAwz9jNgJi0OIcjWw29YWi1AcX?previous_view=mscd_embedded_url&view=original
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SALUT!!                                                   

CONCENTRACIÓ PLAÇA SANT JAUME

tornar a concentrar, aquesta vegada a la Plaça S

l rebuig del 

a les retallades que estem 

patint els treballadors i treballadores de 

Aquest govern està intentant 

ajustar uns pressupostos a càrrec 

de la reducció dels drets socials 

de totes les 

els empleats públics; 

Aquest govern està incomplint els acords signats pendents de liquidació: 

Aquest govern no negocia a les comissions pertinents: imposa calendaris, 

terminis i continguts. 

• El nostre Conseller només ens 

defensa de cara a la galeria però no 

millora les condicions labo

moss@s que treballem 

tots els dies de l’any. 

 

Seguirem informant de les properes 

mobilitzacions que tenen com a punt de 

referència la reducció de jornada i l’eliminació del romanent.  
http://www.slide.com/r/SLl8hOpAwz9jNgJi0OIcjWw29YWi1AcX?previous_view=mscd_embedded_url&view=original
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                                                           CATalunya, 9 de juny de 2011

CONCENTRACIÓ PLAÇA SANT JAUME  

Sant Jaume, per 

els acords signats pendents de liquidació: 

Aquest govern no negocia a les comissions pertinents: imposa calendaris, 

El nostre Conseller només ens 

defensa de cara a la galeria però no 

millora les condicions laborals dels 

 24 hores al dia, 

Seguirem informant de les properes 

mobilitzacions que tenen com a punt de 
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de juny de 2011 


