
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EELL  CCAATT  EESS  MMAANNIIFFEESSTTAA  CCOONNTTRRAA  LLAA  
RREETTAALLLLAADDAA  AA  PPAAMMPPLLOONNAA  

 

Ahir dia 10 de juny representants sindicals del CAT ens vàrem manifestar a 
Pamplona conjuntament amb SPC, els sindicats corporatius de la policia foral i local 
de Navarra i altres sindicats professionals. 

 

 

 

Aquesta manifestació forma part del conjunt d’accions que estem fent contra el 
decret de Madrid, que afecta el sou base, i el decret de la Generalitat que afecta la 
resta de la nostra nòmina Catalunya. 

La defensa de la dignitat de les condicions laborals dels funcionaris i funcionàries  
no la podem deixar a les mans dels sindicats majoritaris de classe ja que han 
demostrat  històricament que acaben  pactant i negociant amb el govern de torn ja 
que depenen de les seves subvencions i dels ingressos derivats de la formació 
sindical. 

El CAT també ha iniciat la via jurídica per recórrer els decrets il·legals, i anirà 
augmentat i diversificant l’acció sindical en tot el que calgui  que perdurarà fins que 
ens retornin el que ens volen prendre. 

El futur és de tots i depèn de cadascú. Entre tots tenim la força!   

Salut!   

Àrea de comunicació del CAT 

      

Catalunya,  12 juny  2010  



                                       

 
SINDICATS POLICIALS CORPORATIUS 

CONTRA LA RETALLADA DE SOU 
 

Ahir diversos Delegats dels SINDICATS POLICALS CORPORATIUS de 
diferents policies de l’estat, ( ERNE de l’Ertzaintza, SPF de la Policia Foral de 
NAVARRA, COP de Policies Locals, SUP del Cos Nacional de Policia, AUGC de la 
Guàrdia Civil,  CAT i SPC del CME), ens vàrem concentrar davant del Palau de la 
Generalitat, per tal de fer saber al President que els FUNCIONARIS DE LA 
SEGURETAT PÚBLICA NO som els responsables d’aquesta crisi, per tant no l’hem 
de pagar,  i menys sense contemplar altres possibilitats o mesures. 

 

 
 

Agraïm “de tot cor” als senyors del sindicat de classe UGT la seva sobtada 

presència en el mateix lloc de concentració on nosaltres ja havíem comunicat amb 

anterioritat, demostrant així, “ un GRAN RESPECTE “, alhora ens congratula que 
el sindicat majoritari al cos de mossos doni recolzament i protagonisme a les 
iniciatives dels sindicats policials corporatius. 

   CAT      SPC 

 
Catalunya, 4 DE JUNY DE 2010 







                                 
                              

 
 
 
 
 

CCAATT  II  SSPPCC  EESS  MMAANNIIFFEESSTTEENN  AA  BBIILLBBAAOO  
EENN  PPRROOTTEESSTTAA  PPEERR  LLEESS  RREETTAALLLLAADDEESS  

 
Avui delegats del CAT i SPC s’han manifestat a Bilbao, juntament amb ErNE, 
sindicats de la Policia Foral i la coordinadora estatal de la Policia Local en 
protesta per la retallada de sou i per la jubilació anticipada de tots els policies. El 
lloc de trobada ha estat la delegació del Govern Basc. 
 

 
Estem totalment en contra de la retallada 
del sou que ens vol imposar el govern. 
L’assistència a la manifestació d’avui a 
Bilbao forma part de tot un conjunt 
d’accions sindicals i jurídiques davant 
l’agressió constant als drets dels policies. 
 
 

 
La propera acció serà una concentració el 3 de juny  davant del 
Parlament de Catalunya aprofitant la reunió del gov ern. 
 
Paral·lelament estem estudiant la via jurídica per tal d’impugnar la norma que 
modifica els acords sindicals anteriors i demanar com a mesura cautelar  la 
suspensió de l'execució. 
 
Continuarem informant de noves 
accions de protesta així com de 
l’aplicació de la retallada que tingui 
intenció de fer la Generalitat. 
 
 
 
 

CAT              SPC 
 
Catalunya, 27 de maig de 2010 
 


