vota aquest equip
de companys/es,
junts podem !
Candidatura de l'ESCALA BÀSICA al Consell
de la Policia escollida per número de vots
obtinguts a les eleccions primàries del CAT:
1. Enric ALSINA ILLA
2. Jordi COSTA RUIZ
3. Mario CARROBÉ ROSELL
4. Joan NAVARRO SUBIRÉS
5. Jaume GUSTEMS SEGURA
6. Sílvia CIVIT FORTUNY
7. Ramon LABRADOR BELZUNCES
8. Albert FIGUERAS TORNÉ
9. Rafael HURTADO LÓPEZ
10. Josep Lluís ROBADOR BALASCH
11. Jordi MESTRES MESTRES
12. Miquel BOGUÑÀ TORRAS
13. Gemma AVILES TAHULL
14. Jordi MADRENYS BRUNET
Candidatura de l’ESCALA INTERMÈDIA:
1. Sebastià RIVERA MARTÍNEZ
2. Mònica SALTOR GUINJOAN
3. Montserrat MARTÍNEZ VERDÚ

» PER QUÈ VOTAR?
»» PER QUÈ VOTAR
PRESENCIALMENT?
»»» PER QUÈ VOTAR CAT?

el 25 de Juliol
Estat de la qüestió.
L’actual panorama polític i econòmic de crisi duradora fa que els Governs necessitin uns sindicats que
els facin el seguidisme. Uns sindicats burocratitzats i
institucionalitzats com UGT i CCOO que sempre
acaben pactant amb la patronal. Recordem l’Acord
econòmic i social signat el febrer de 2011 per UGT,
CCOO, la patronal i el Govern en el qual s’allargava
l’edat de jubilació, entre d’altres mesures restrictives
dels drets fins ara consolidats i pactats.
En l’àmbit català, tant a l’època del tripartit com a la
tornada del poder de Convergència i Unió, el Departament sempre ha volgut tenir com a interlocutors a
UGT i CCOO, sindicats que pot controlar i mantenir-hi
una relació comercial intercanviant l’acció sindical
per Fons de Formació.
Davant d’aquest panorama, el CAT ha de continuar
sent el garant de la independència sindical, el pal de
paller de les lluites i reclamacions històriques i futures
i, com sempre, liderant les mobilitzacions.
En aquestes eleccions del 25 de juliol, ens tornem a
presentar solament amb les nostres sigles, les nostres
propostes, les nostres reivindicacions. Tot i que som
un sindicat minoritari sempre hem estat la locomotora sindical del cos, portant el lideratge de les negociacions amb l’empresa.

Per què votar?
El dia 25 de juliol hi ha les primeres eleccions sindicals un cop finalitzat el desplegament. Són les eleccions més importants des de la creació del Cos de
Mossos de Esquadra, ens hi juguem el present i el
futur.

VOTA lliurement i corporativament CAT
Entre tots i totes escullim els/les 16 representants del
Consell de Policia, 12 dels/les quals a l’escala bàsica, i
tu has de decidir qui formarà part del Consell de la
Policia.

Perquè és pioner en el desenvolupament de l’àrea de
seguretat i salut laboral, en les demandes per assetjaments i en les denúncies a inspecció de treball.

Perquè l’exercici del vot és un acte de llibertat
individual, i la manera més transparent que impedeix
el mercadeig i la compra de vots és que cada moss@
voti presencialment a la seva mesa electoral.

Per què és qui té més capacitat de mobilització al
carrer i ara venen temps d’estar permanentment
mobilitzats per no perdre els drets consolidats, per
recuperar el poder adquisitiu i per aconseguir uns
horaris estables i una conciliació personal, familiar i
laboral.

Aquest vot és el que preval, per tant, qui hagi votat o
cedit el seu vot per votar anticipadament per correu a
canvi d’algun regal pot dignificar la seva llibertat
d’elecció tornant a votar seriosament i presencialment.

Perquè és l’únic sindicat que ha creat una Fundació
amb fons propis, el FUNDACAT, que cap altre sindicat
ofereix, i que està format per ajudes, bestretes i cobertures (amb tres companyies d’assegurances complementaries).

Per què votar el CAT?

El CAT no fa cursos, fins que la casa no ens reconegui
el dret a la formació dins l’horari laboral no té sentit
mercadejar amb una cosa tant important com és la
formació.

Per què votar presencialment?

Perquè és l’únic sindicat assembleari on les decisions
estratègiques les prenen els afiliats/ades.
Perquè som un sindicat corporatiu i els
nostres
objectius
comencen i acaben
en la defensa i millora
de les condicions
laborals i professionals dels membres del
CME.
Per què és el sindicat
de referència, el que
tira del carro, en les
demandes i reclamacions tant en l’àmbit
jurídic com en l’acció
sindical.

Hi ha sindicats que centren la seva activitat en cursos
de formació, cosa que dóna origen a interessos compartits amb l’administració i que frena la seva acció
sindical.
El CAT, tot i saber el cost d’afiliació i ingressos
econòmics que suposa, no fa formació, volem
mantenir-nos lliures, sense compromisos adquirits,
no volem entrar en corruptel•les i volem que la nostra
afiliació ho sigui per la nostra acció sindical. No estem
al sindicat per enriquir-nos donant classes de
formació, sinó per treballar per aquest col·lectiu.

QUE ELS ALTRES NO DECIDEIXIN PER TU, ESTÀ A
LES TEVES MANS !
SALUT !

