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Objectius sindicals:
(anti-programa sindical, eleccions sindicals 25 de juliol 2011)
Els objectius del sindicat d’aquests propers 4 anys els marcarà el col·lectiu mitjançant les
mobilitzacions de resistència. Des del sindicat continuarem promovem una veritable
unitat sindical per ajuntar totes les forces d’acció sindical.
Hi ha molts fronts oberts de reivindicacions els quals l’administració empra dues
practiques de negociació:
1.- la de l’estruç, amaga el cap dins l’ala i no diu res

2.- la de “ara no toca”

Des del sindiCAT, No farem electoralisme,
• No podem assegurar que no ens retallin més…
• No podem afirmar que la jubilació será als 60 anys..
• No podem dir “tindrem una conciliació efectiva”
• No podem proclamar “el Q5 desapareixerà”
Davant aquest panorama només hi ha un programa realment que podem assolir els
propers quatre anys: Resistència,

denúncies i mobilitzacións davant les continuades
pressions per retallar drets i a les continuads voltes de
cargol a les nostres condicions laborals.
Per aquest motiu hem anat ampliant la secretària jurídica amb la incorporació de nous advocats, hem ampliat el
FUNDACAT amb dues assegurances més, hem anat enfortint la xarxa de delegats i delegades sindicals per tot el
territori i per seccions sindicals.

Per això en aquestes eleccions, necessitem ser forts, NO PER GUANYAR SINÓ
PER CONTINUAR LLUITANT.
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Que els altres no decideixin per tu està a les teves mans !
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
ar i mantenir-hi una relació comercial intercanviantt
l’acció sindical per Fons de Formació.

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.
PER QUÈ VOTAR EL CAT?
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
de

e
Davant d’aquest panorama, el CAT ha de
continuar sent el garant de la independèn-cia sindical, el pal de paller de les lluitess
m
i reclamacions històriques i futures i, com
sempre, liderant les mobilitzacions.
En aquestes eleccions del 25 de juliol,,
ens tornem a presentar solament amb less
nostres sigles, les nostres propostes, less
n
nostres reivindicacions. Tot i que som un
sindicat minoritari sempre hem estat la lo-comotora sindical del cos, portant el lide-ratge de les negociacions amb l’empresa.
PER QUÈ VOTAR?
El dia 25 de Juliol hi ha les primeres elec-cions sindicals un cop finalitzat el desple-gament. Són les eleccions més importantss
e
des de la creació del Cos de Mossos de
Esquadra, ens hi juguem el present i el fu-tur.
El 25 de Juliol s’escullen els/les 16 repre-sentants del Consell de Policia, 12 dels/less
quals a l’escala bàsica, i tu has de decidirr
qui formarà part del Consell de la Policia.
PER QUÈ VOTAR PRESENCIALMENT?
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.
Aquest vot és el que preval, per tant, qui hagi votat o
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carro en les demandes i reclamacions tant en l’àmbit
jurídic com en l’acció sindical.
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 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.
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
complementàries).
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.
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.

La candidatura de l’ESCALA INTERMÈDIA la
composen els seguents companys/es:
1. Sebastià RIVERA MARTÍNEZ
2. Mònica SALTOR GUINJOAN
3. Montserrat MARTÍNEZ VERDÚ
Amb aquest equip de companys i companyes, que
composen l’escala bàsica i intermèdia del CAT a les
properes eleccions sindicals del 25 de juliol, i amb el
vostre vot, podrem, JUNTS PODREM.

EL COL·LECTIU TÉ LA FORÇA, TU TENS LA
FORÇA, VOTA CAT!
SALUT!

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.
L’equip del CAT per a les properes eleccions sindicals del 25 de juliol és el següent:
La Candidatura de l’ESCALA BÀSICA al Consell
de la Policia escollida per número de vots obtinguts a les eleccions primàries del CAT és:
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

el 25 de juliol vota lliurement i corporativament CAT
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el CAT team.

L’equip del CAT us volem agrair a tots/es els afiliats/ades i als treballadors i treballadores la confiança que dia a dia ens demostreu, el vostre compromís i solidaritat que, per nosaltres, signifiquen un reconeixement a la tasca que fem.
Dia a dia estem creixent, hem superat la xifra rècord d’afiliats i afiliades, aquest creixement té molt de mèrit
per l’equip del CAT doncs és un reconeixement al ritme de treball frenètic del dia a dia. Les aportacions, les
propostes, les idees i les accions de les persones que formem el CAT han estat i continuen sent constants
i innovadores.
La consolidació de la nostra fundació, el Fundacat, que segueix creixent amb noves ajudes, cobertures i
bestretes assumides amb fons propis i que cap altre sindicat ofereix; el treball destacable i la dimensió que
està assolint l’Àrea de Seguretat i Riscos Laborals; l’ampliació de l’Àrea Jurídica amb la incorporació de nous
advocats; la nostra xarxa de delegats territorials i la creixent xarxa de delegats de destí són l’exemple del
creixement i enfortiment del CAT
Us volem donar les gràcies per la demostració de recolzament que ens esteu donant dia a dia. Créixer ens
fa més forts, més lliures, més capaços d’assolir els nostres objectius, de lluitar per la defensa dels nostres
drets i interessos.
SALUT!

Sigues lleial a tu mateix, VOTA PER TU
Enric ALSINA ILLA, Cap de llista de l’Escala Bàsica del CAT
Des del CAT considerem aquestes eleccions sindicals com un punt crític. Hi ha hagut una campanya
molt forta, despiatada i agressiva contra la nostra organització i la nostra capacitat per mobilitzar la nostra afiliació, els simpatitzants que, tot i estar afiliats
en altres organitzacions, ens voten, així, i sobretot, la nostra capacitat per convèncer a la majoria
d’aquest col·lectiu, als indignats,
als escepèctics, als qui no voten,
als abstencionistes, que la seva
opció és CAT, que votant CAT
donen una puntada a tot allò que
provoca la seva abstenció, pot fer
que el futur del sindicalisme, de la
lluita sindical en aquest Cos, evolucioni cap a un model tipus Ertzaina o Bombers o cap a un model tipus indústria de l’automòbil.
I TÚ HAS DE DECIDIR.
La transcedència del moment,
ha fet que les persones que dirigeixen la nostra campanya electoral, la nostra Àrea de Comunicació, la Sílvia i el Miquel, dos
craks que estimen a aquest sindicat i al col·lectiu que representa
més enllà de la simple dedicació
professional ens hagin proposat
fer una revista electoral en clau
intimista, on cadascuna de les persones que participem en aquest projecte, a la nostra manera, intentem convèncer al màxim de persones, de companys/
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es, per a què ens votin. Pel que fa a mi, he decidit
estructurar el meu escrit en quatre fases:
1- TRAJECTÒRIA PERSONAL.- (sí ja sé que sóc un
pesat una mica egòlatra, però cal que tothom sàpiga
q
que no tots els sindicalilistes som uns vividors i,
a
alguns, hem patit molt).
V
Vaig nèixer el 25-041
1964. He estudiat ciènccies empresarials, però,
n
no les he acabat. L’any
1
1984 vaig entrar a la PL
d
de Vilanova i la Geltrú.
L
L’any 1985 vaig constitu
tuir la secció sindical de
la CGT a l’Ajuntament
d
de Vilanova i vaig org
ganitzar l’única manife
festació (que jo sàpiga)
d
d’aquell cos policial. Per
la meva activitat, ja vagi
rrebre diversos avisos
d
d’expedient disciplinari.
L
L’any 1991 vaig entrar
d
de mosso (4 ª promocció). Vaig estar a Tarrragona, l’EPC, Palau,
B
Brigades i acabar a Blan
nes, on estic, a investigació. L’any 1992 vaig constituir la secció sindical
de la CGT a Mossos. L’empresa, de forma absolutament arbitrària, no va acceptar aquesta secció (tot i

que no hi havia llei de policia i al Cos i havia la secció
sindical de UGT). Després de moltes guerriles, vam
pactar canviar la secció sindical de la CGT pel Sindicat Autònom de Mossos d’Esquadra (SAME) que
no deixava de ser la CGT encoberta. Finalment, per
les pròpies pressions d’elements radicals de la CGT
i pròpia convicció, vam canviar el nom a Sindicat Autònom de Policia (SAP) i vam fer un concurs entre
tota l’afiliació per tirar un nou anagrama.
Amb tot això ja hi havia hagut tot tipus de conflictes
amb l’empresa, alguns èxits i alguns fracassos. L’any
1995, molt poc temps després de la nostra “legalització” guanyem les eleccions sindicals per dos vots.
L’any 1997, fart de boicots interns, vaig plegar, es va
fer el III Congrés a Girona i s’incorporen a la direcció
persones que, al poc temps, es destapen com a infiltrats del Departament, el SAP era perillós.
Al març del 1998, la UGT es fa amb el control del
SAP. Quan a mi se m’avisa, ja no estic a temps
d’aturar el contuberni i, juntament amb persones de
plena confiança, creem el CAT, legítim continuador
del SAP assembleari. El Carles i jo, principalment,
des de les nostres cases, amb temps lliure i amb els
nostres diners mantenim l’organització, conservem
el 50 % de l’afiliació i a les eleccions del 1999 obtenim dos consellers, els mateixos que el SAP-UGT.
Al 1999, els sindicats de classe i l’empresa pacten
un sistema de formació sindical on els sindicats poden oferir cursos de formació que meritaran en els
concursos tancant el setge al CAT o a d’altres organitzacions que vulguin fer sindicalisme alternatiu,
però, no han acabat amb nosaltres, aquí estem, tot
i que, òbviament, poderoso caballero es Don dinero,
i ens porten força avanatatge, avantatge que només
tu pots reduir.
L’any 2007, després d’una dura lluita per aconseguir
l’equiparació i la segona activitat, vaig creure que
seria bona una coalició de sindicats corporatius davant dels sindicats de classe que havien esta fent el
joc a l’empresa, tanmateix, la nostra afiliació no va
entendre la nostra coalició amb l’SPC ( enemic històric) i ens va castigar, em vaig equivocar. He lluitat
i treballat per aquest projecte sense estar alliberat
i estant-ho, depenent de les circumstàncies, però
mai per interés personal. Fins que vaig plegar l’any
2008, fart de cainismes i afanys de protagonisme. I
en l’apartat 3 entendreu el meu retorn. En tot aquest
temps, em sento incapaç de relatar-vos la quantitat
de denúncies, contenciosos, mobilitzacions i accions
de pressió realitzades.

2- TASCA DEL CAT EN ELS DARRER 4 ANYS.Des del 2007 fins a data d’avui, la tasca del CAT ha
anat encaminada a al consecució de l’equpiraració
salarial, la regulació i aplicació de la segona activitat,
la consecució del pacte de guàrdies no presencials,
la lluita per les armilles interiors antibales, la intervenció en diversos conflictes sectorials com a trànsit,
investigació, guilles, qüestions de vestuari, moltíssimes qüestions d’assetjament laboral i molt de treball
en seguretat i higiene en el treball, el vals de vestuari i la intervenció en innombrables conflictes individuals. Alhora, s’ha consolidat una estructura orgànica interna molt forta i ben organitzada, els serveis
jurídics més potents de totes les organitzacions del
Cos i un sistema de cobertures socicals (Fundacat)
molt superior al de la resta de sindicats. Hem convertit el CAT en el sindicat nº 1.
3- CRISI DE FA 6 MESOS.- Fa sis mesos, un exdirigent del CAT al qual jo estimava molt i vaig intentar
ajudar, em va entabanar. Per culpa d’ell i amb la intenció de fer un bé al CAT, em vaig tornar a implicar.
Finalment va resultar que l’únic que pretenia era ferse amb el poder del CAT per destruir-lo i, òbviament,
m’hi va trobar en front. Des de llavors, i no per plaer,
sóc SG en funcions del CAT, en tant no se celebrin
aquestes eleccions sindicals i tornem a fer una assemblea congressual. Per a mi, ha estat un sacrifici extraordinari. Els més pròxims sabeu fins a quin
punt.
No sé com ho veieu, però, en la meva opinió, tal
com ho sento, tots els afiliats i afiliades al CAT
hauríeu d’anar a votar, per mi, seria una mostra
de suport cap el sacrifici que he fet, però, vosaltres mateixos, jo en prendré nota.
4- FUTUR DEL CAT.- Passi el que passi, el futur del
CAT està garantit. Us explico. Si les eleccions van
malament, a mi i a d’altres incondicionals, ens tocarà
agafar les regnes i tornar a començar des de zero. Si
les eleccions van bé, hi haurà cua de candidatures
per dirigir el sindicat els propers 2 anys i vosaltres
decidireu qui ha d’assumir la responsabilitat. Si les
eleccions van normal ( quedem com ara ) l’equip de
treball que té el CAT és formidable, molt per sobre
de la resta i, ens acabarem imposant. Projectes n’hi
ha molts, però, el més important és generar la il·lusió
necessària en el col·lectiu per a que es donin support
en les campanyes de mobilització, reducció de jornada, torn fix, 7x7, acabar amb això de que tots som
iguals, bandera negra i lluita sense cuartel.
SALUT!

ARA ÉS LA TEVA, ABSTENINT-TE FAS CONTENTA A L’EMPRESA I ALS QUI
NO NECESSITEN EL TEU SUPORT
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si votes, fes-ho tu
Andrés Robles Lorente.
Delegat Territorial del CAT al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Sóc el delegat a les dues regions policials
a dalt esmentades. He de dir que porto poc
temps com a tal i durant aquest temps us
puc assegurar que he anat de bòlid. Potser
encara em falta una mica d’experiència en
aquest món, però sí que puc garantir-vos
que de ganes de treballar no em falten.
En aquests últims dies heu pogut comprovar que els sindicats han estat més presents a les vostres destinacions del que
és habitual, alguns fins i tot amb les mans
plenes. He de dir que el CAT s’oposa totalment a l’estratègia d’algun sindicat per
tal d’aconseguir vots. A banda de ser poc
ètic, demostra com ha de guanyar-se la
confiança dels seus. És molt trist.
Si heu observat durant la resta de temps,
no en campanya, haureu vist quins sindicats s’han deixat veure més o menys.
Els delegats del CAT, hem visitat les comissaries per igual sigui l’època que sigui.
Això significa que som un sindicat que mira pels interessos dels Mossos/es i no pas pels seus. També
es pot demostrar amb els cursos, el CAT no en fa i
no en vol fer tot i que som conscients dels guanys
econòmics que això suposaria. Creiem que els cursos de formació els hauria d’impartir l’Administració
en hores laborals. En canvi, hi ha altres que sí que en
fan i fruit d’això han de seguir el joc a l’Administració
ja que hi ha molts interessos pel mig.
No seré jo qui et digui per què has de votar al CAT, si
alguna vegada has rebut els nostres serveis ja saps
per què. Tot i així exposaré algunes diferències que
de ben segur són notables pel que fa a les regions
que represento.
A la delegació de Tarragona i Terres de l’Ebre si alguna vegada t’han denegat un permís que es podia
denegar, no m’he limitat a informar-te i dir-te “Company sí que te’l poden denegar” sinó que m’he dirigit
al teu cap i he fet d’intermediari per intentar fer veure
els motius perquè el sol·licites per tal que te’l concedeixin. Algunes vegades ha estat possible, altres no.
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He gestionat totes les vostres inquietuds amb la
màxima diligència. Si alguna vegada algú m’ha trucat
de ben segur que ha obtingut una resposta fonamentada a canvi.

He estat present a totes les comissaries i per a demostrar-ho us exposaré una mica la tasca feta fins
ara:
-Hem denunciat davant la Direcció General de la Policia un risc d’allunatge que hi ha a la comissaria de
Falset.
- També ho he fet amb la manca de cobertura de la
comissaria de Reus.
He reclamat el següent:
- Que els vehicles del Camp de Tarragona es rentin
més sovint.
- La substitució de les armilles caducades de les Terres de l’Ebre.
- Les cadires per l’OAC de Salou.
- Les cortines de la comissaria de Tortosa.
- L’armari del menjador d’Amposta.
També he anat a parlar amb els caps de les ARRO
de Tarragona i de l’Ebre per intentar resoldre qüestions que m’heu plantejat. També he exposat el malestar general pel control de les càmeres a les Terres
de l’Ebre.
En definitiva, en aquest temps he intentat ser el més
proper possible amb tots i cadascun de vosaltres.
Per això crec que heu de votar al CAT, si voleu tenir
un delegat a prop vostre, ho heu de fer.
Ara, m’agradaria fer una mica de consciència

col·lectiva exposant per què són importants les eleccions.
Segons els resultats cada sindicat obtindrà un nombre de consellers/res delegats al Consell de la Policia. El Consell és l’òrgan on s’informa i, en el seu
cas, es ratifica els acords i qüestions del cos i hi són
els sindicats presents per tal de garantir els vostres
drets, en cas contrari estaríem venuts, tot i que no ho
sembli. Si se li dóna la majoria a sindicats que tenen
interessos amb l’Administració (cursos, etc) no espe-

reu que aquests es mulli pel col·lectiu, aquesta és la
situació actual. En canvi, si li doneu la majoria a un
sindicat totalment lliure d’interessos, no cal que digui
que serien ben diferents les sessions al Consell i les
decisions que es prenen.
Per això, si ets dels que estan farts perquè creus que
els sindicats no estan fent res, t’animo a donar-li la
majoria a un sindicat que si que fa coses, que és el
pioner i qui té la iniciativa en totes les reivindicacions
i mesures de pressió davant de l’Administració.
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El teu vot val. Vota per tu, no ets un espectador, tu també
jugues.
Sergi Rodríguez. Delegat del CAT a la RPMSud
Sóc el Sergi, molts de vosaltres ja em coneixeu, hem parlat, m’heu fet consultes, altres
em coneixeu de vista, m’heu vist als brífings,
per la comissaria i pel carrer; sempre intento
contestar les vostres inquietuds o resoldre els
vostres problemes, sempre us he atès, sent
afiliats/ades al CAT o no, això mai m’ha tirat
enrere, i he intentat donar-vos un cop de mà
quan ho heu necessitat. Ara porto aproximadament un any i mig treballant pel sindicat,
en aquest temps he hagut de batallar per
moltes coses davant l’Administració i davant
dels comandaments, coses com per exemple
AP’s que no es donaven, cadires de la sala de
L’Hospitalet, problemàtiques en la concessió
de permisos per malaltia d’un familiar...
Són moltes les coses que podria dir-vos, i
molts ho sabeu, però no he fet res més que
la meva feina, això és el que ha de fer un representant sindical. Cada dia visito comissaries, us
atenc al telèfon a l’hora que sigui i el dia de la setmana que sigui, hi ho faig per que és el que s’ha de fer
i ho faig amb gust i ganes igual que quan estava al
carrer o exercia de monitor de tir, sempre treballant
per aprendre i amb humilitat.
Properament hi ha eleccions sindicals i el meu tarannà
continua sent el mateix, no per què hi hagi eleccions
passo més per les comissaries, entre d’altress
coses per què no puc ja que tinc moltess
comissaries i no em puc duplicar.
Per què us dic això?, és molt senzill Aquests darrers dies hi ha
hagut companys que m’han dit
que veuen molt als delegats
del SAP, em sembla bé i teniu
raó, últimament passen molt,
tenen moltes ganes de comprar
vots i oferir el KIT de la vergonya
igual que l’acord que van signar fa
un temps i per això entre d’altres coses
tenim el Q5M. Ara us ofereixen un Kit que us
haurà de salvar els propers 4 anys, us ofereixen uns
cursos que han pactat amb la casa, quan és la Casa que
els hauria d’impartir dins horari laboral; però no patiu
que, ara que molta gent ja té els 3 punts , ja buscaran alguna història per què no serveixin i s’hagin d’actualitzar
o alguna cosa per l’estil.
Sabeu que l’Estat els dóna diners per fer aquests
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cursos? Doncs em pregunto, si ja reben diners, per
que us els tornen a cobrar?, on van a parar els diners
que els dóna l’Estat per seguretat i riscos laborals?,
no fa gaire sortia a premsa que se’ls havien gastat
en bajanades.
El CAT està més fort que mai, tenim més afiliats/ades
que mai en la seva historia, som l’únic sindicat que us
escolta quan teniu un assetjament laboral , som l’únic
ssindicat
si
ind
que si voleu gaudir de la reducció de jornada
p tenir cura dels vostres fills ho tirem
per
e
endavant
fins arribar al Tribunal
Constitucional per què és un
d que la Casa ens està vuldret
nerant a tots i totes, ... això
només són alguns exemples, n’hi ha més i vosalt
tres
ja ho sabeu.
Per totes aquestes coses
i d’altres que tots coneixeu
només us demano una cosa,
si voleu que els sindicats us
servim necessitem que voteu
presencialment que no us deixeu
entabanar per un KIT, per uns cursos...

Vota per tu, tu jugues, no ets un espectador,
el teu vot val molt

Des del CAT estem farts de veure com eleccions
rere eleccions, guanya qui aconsegueix més
vots per correu i de les tècniques que s’empren
per aconseguir aquest vot. És molt lamentable
veure com en aquest col·lectiu es dóna un 80 %
de vot per correu i un 40 % d’abstenció. És molt
lamentable presenciar com s’obre una caixa de
250 vots per correu i gairebé tots són d’una mateixa organització sindical, pel que sembla, els
qui no poden anar a votar el dia d’eleccions sempre són d’un mateix sindicat.

dicat majoritari i en acabar el recompte amb els
vots per correu, obtinguts com s’obtenen, perds
les eleccions.
Per tot això i en vistes a les eleccions sindicals
del proper estiu, el SN del CAT ha pres una decisió innovadora, INCENTIVAREM EL VOT PRESENCIAL I LA PARTICIPACIÓ.
Volem acabar amb pràctiques que considerem
antidemocràtiques.
SALUT !

És molt frustrant veure com el recompte de vots
presencials, eleccions rere eleccions, et fan sin-

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT, en funcions.
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“El CAT és el referent sindical dins del Cos de Mossos
d’Esquadra i la resta de sindicats respiren a molta distància”
Ramón LABRADOR BELZUNCES, Delegat de RPC i de la Secció de TrànsitCAT. Candidat a la
llista de l’Escala Bàsica del CAT

Vaig néixer a Vilanova i la Geltrú l’1 de març del
68. Els meus inicis en el món de la seguretat varen
ser com a Vigilant Jurat en l’empresa privada. A la
seguretat pública vaig accedir-hi de Policia Local a
l’Ajuntament de St. Sadurní d’Anoia.
L’any 1992 ingresso a l’EPC com aspirant a mosso
d’esquadra. Els primers anys dins del Cos vaig tenir
el plaer de conèixer tota Catalunya treballant sempre
en l’entorn de penitenciàries o trasllats. L’any 1998
amb la creació de les Unitats de Trànsit, començo a
treballar a l’ART de Girona. Un any més tard a l’ART
Metro-Sud i torno a Girona l’any 2001 de caporal, on
actualment tinc la meva destinació.
Durant aquests anys, he tingut la satisfacció de
conèixer molta gent, sempre treballant en l’entorn
dels escamots i tenir les suficients experiències per
formar-me una realitat molt pròxima del Cos, patint
les seves mancances i gaudint de les virtuts, tot observat des del meu punt de vista crític, i transmetentlo públicament sempre per l’objectiu que no és un
altre que la defensa dels Mossos.

El fet de treballar i alhora denunciar o criticar els
Caps o a la pròpia Administració, té les seves absurdes conseqüències, la maquinària repressora es
direcciona contra l’objectiu molest i incomode amb el
resultat de l’obertura denúncies infundades, mentires i difamacions amb l’únic objectiu d’enfonsar-nos,
menysprear-nos i desacreditar-nos com a SindiCAT i
fins i tot com a persones.
Per aquest darrer motiu i per les injustes difamacions
que el CAT i els seus dirigents rebien i reben per
l’interès d’altres sindicats i personatges amb ambicions egocèntriques, aquest passat mes de març començo a dedicar-me 100% a la defensa del col·lectiu
assumint la Delegació Territorial de RP Central sense oblidar-me de la Secció de Trànsit.

Des de les pràctiques de mosso, he estat afiliat a un
sindicat, inicialment al SAME, l’any 1993 liderat pel
seu fundador Enric Alsina, continuant després per
la transformació del SAME al SAP fins l’any 2009.
Sempre participatiu en assistència a assemblees,
mobilitzacions i escrits a revistes, on expressava
les meves opinions de forma oberta. Per aquest
motiu, el fet de ser crític amb els comandaments o
l’Administració, sense esquivar cap responsabilitat,
treballant i assumint el meu càrrec, defensant l’entorn
de treball, companys i prestigi del Cos... l’any 2009,
per la inactivitat injustificable del sindicat que jo formava part, el SAP, i per la irresponsabilitat dels seus
representants en no voler escoltar cap demanda per
la defensa de l’especialitat del trànsit, tinc la necessitat d’embarcar-me amb el CAT i crear la Secció de
TrànsitCAT.
Començo a treballar com a delegat de la secció sense
estar alliberat i els resultat són els que són, denúncia
de la Instrucció VAR-15, denúncia de la nefasta gestió del Cap de l’ARTGI, creació de la Plataforma de
Trànsit, parc mòbil, vestuari, nevades, denúnia dels
drets vitalicis a l’entorn dels grups i oficines, Volta a
Catalunya, mancances d’efectius, N3...
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Vaig assumir aquest fita perquè crec en el treball
del SindiCAT, perquè em sento que pertanyo a un
equip de persones honestes, implicades i treballadores que només tenen un objectiu: TREBA-

Porto escassament tres anys en el
CAT i la diferència amb els altres
sindicats és notòria en qualsevol
de les seves seccions o delegacions.

sa a UGT i CCOO, que estan sotmesos a interessos d’altres departaments i escales del mateix Cos,
l’evidència és notòria en qualsevol negociació.
- El CAT inverteix, millora i augmenta el FUNDACAT
del qual estem orgullosos i fins a la data, cap altre
sindicat ofereix aquestes cobertures que només tenen l’objectiu d’ajudar al
moss@ i familiars en cas
de fets sobrevinguts i no
desitjats.
Per sort, tota aquesta realitat és coneguda dins el
col·lectiu, el referent que
marca el CAT és una assegurança pels interessos
dels mossos i ningú pot
posar-ho en dubte. Els insults, les desqualificacions
i les mentides d’uns i la
compra de vots dels altres,
és l’única eina que tenen
per evitar que el CAT sigui
l’opció majoritària.

Aquests darrers tres anys, podria
diferenciar la feina del CAT a la
dels altres sindicats, en:
- El CAT treballa i els altres sindicats l’intenten imitar.
- Els delegats/es territorials del
CAT en les reunions de Regió parlen i els altres callen per no tenir
res a dir o només aporten banalitats.
- L’àrea jurídica s’amplia amb nous
advocats i els altres venen fum
amb falsos contractes d’advocats
de renom.
- L’àrea de seguretat i salut Laboral treballa a 300% m’entres els altres sindicats no
saben per on començar.
- En qualsevol negociació el CAT marca el camí, en
canvi, els altres només volen constituir Plataformes
per anar tots plegats donat que no tenen ni idea de
com defensar res.
- La secció de TrànsitCAT treballa, té la confiança de
l’especialitat. I els altres, que han fet? criticar-nos.
- Tots el sindicats tenen com a referent al CAT i especialment els seus dirigents i delegats/es. Mostra
és què les crítiques i les difamacions són a diari una
realitat i l’única eina a part de la mentida és la compra de vots per part de sindicats que en quatre anys
no han fet res.

És evident que ens tenen por, pequè som treballadors, creiem en el
que fem i el CAT és un
equip que navega en
una única direcció: LA DEFENSA DELS MOSSOS
D’ESQUADRA.
Per últim, només demano que tothom faci memòria
d’aquests quatres anys amb majoria SAP-UGT.
Doncs bé, el futur del col·lectiu és incert, amb mancances de tot tipus (d’efectius, material, vestuari...)
retallades de sou i drets, planificacions injustes i
quadrants insostenibles...CONFIEU AMB ELS QUE
COMPREN VOTS? El moss@ val més que un KIT
policial.
Per sort de tot el col·lectiu, el CAT, obtingui el resultat
que obtingui en les pròximes eleccions, hi haurà persones implicades que continuaran la lluita legítima
per la defensa dels mossos.
l CAT, és marca d’identitat caracterit“ EElzadaperficom
a referent del treball, la implicació,

“

LLAR PEL COL·LECTIU A CANVI DE CAP GUANY
O PLUS ECONÒMIC, PERSONAL O D’AMBICIÓ
PROFESSIONAL, NOMÉS PER UN ÚNIC OBJETIU: LA DEFENSA DELS MOSSOS I ESPECIALMENT DE L’ESCALA BÀSICA, LA MÉS OBLIDADA I MENYS RECONEGUDA.

- El CAT és l’únic sindicat que no viu dels maleïts cursos. Per contra, seguirem lluitant perquè la formació
la dugui a terme l’Administració i no pugui augmentar
a 5 punts o aconsegueixin la prescripció dels cursos
i així seguir amb el comerç assegurat.

Sort i salut per tothom

- El CAT només defensa els interessos del mossos
i, en especial, l’escala bàsica, sense cap altre interès que condicioni lluites o acords com els hi pas-

Ramón Labrador
Policia de vocació al servei del ciutadà
Sindicalista no professional al servei dels mossos.

la confiança i creure en el que fas
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Voteu presencialment .... no caieu en el vot influenciat, comprat o
enganyat
Albert Figueras Torné. Delegat del CAT-ME a la RPPO.
Sóc l’Albert Figueras Torné, delegat del CAT a la
RPPO. Sóc de la 5a promoció i de la 2a de Trànsit.
Alliberat sindical des de febrer del 2006 i delegat a la
RPPO però, temporalment, també he portat la RPTE
conseqüència de l’accident que va patir el company
Oscar L. J. Moratilla.

Hem donat recolzament a les actuacions dels/de les
companys/es que s’han vist “perseguits” per algun
càrrec polític.
etc., etc., etc.

He estat destinat a Territorial/Patrulles Barcelona, CP Ponent, UCVA, ARTPO Vielha, ARTT Móra
d’Ebre i ARTP Tàrrega.

Com podreu veure, durant aquest temps no hem estat aturats. Hem realitzat treball de camp i visitant,
molt sovint, totes les comissaries de la RPPO per tal
d’estar a la vostra disposició per a qualsevol dubte o
qüestió.

Durant aquest temps com a delegat sindical he pogut copsar les inquietuds dels efectius de dues regions molt distants. Centrant-me a la RPPO, durant
aquest temps hem pogut tractar temes com la manca
d’efectius a la RPPO, la protecció perimetral comissaries, el parc mòbil i la uniformitat específica de
la RPPO, camps de tir i especialitat de tir, revisions
mèdiques, ....

Tenim unes eleccions sindicals al caure, el resultat
d’aquestes poden marcar un punt d’inflexió. El resultat d’aquestes poden fer que els propers 4 anys
haguem d’ajustar-nos encara més el cinturó ja que
les negociacions amb la casa poden estar viciades
de bon principi.

També hem estat informant de les reunions del Consell de Policia en referència al compliment del Pacte
de GNP’s, noves especialitats, segona activitat, ....
Hem estat presents a les diferents proves esportives
a nivell mundial que s’han dut a terme a la RPPO
(esquí femení, snowboard, ....). Hem visitat als companys destinats a la CCPD de Meles (França).

És per tot això que us demano que aneu a votar presencialment, que és el vot real, el que no està influenciat,
comprat, enganyat.
El CAT RPPO estarà al vostre costat sigui quin sigui el resultat de les eleccions, tal com sempre hem
estat.
Salut.

Som l’únic sindicat que ha denunciat casos d’assetjament laboral a Moss@s:
• Des de la publicació del protocol de Funció Pública portem 18 casos denunciats.
• Les víctimes han dipositat la seva confiança en el CAT.
• Els serveis jurídics i delegats de prevenció del CAT treballem plegats perquè es faci justícia.
• Els assetjadors els tenim als jutjats.

Continuar denunciant, seguir els processos oberts i la defensa a les víctimes passa per
mantenir-nos junts i forts.

el 25 de juliol, Sant Jaume
ELECCIONS SINDICALS
El teu vot és del tot imprescindible !
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desperta ferro
Rafa Hurtado. Delegat del CAt a la RPMN
Hola companys, sóc el Rafa Hurtado, delegat del
CAT-ME de la Regió Metropolitana Nord, molts dels
que treballeu en aquesta Regió ja ens coneixem.
Des de fa 2 anys que estic alliberat i he pogut contactar a molts de vosaltres,
com ja sabeu sempre he
estat a la vostra disposició i mai us he preguntat
si ereu afiliats/es al CAT
o no. La meva sorpresa
va ser trobar-me amb
companys que feia molt
de temps que no veia,
tota una alegria.

tes o problemàtiques (no tantes com jo voldria) són
respostes o solucionades en la mesura del que es
pot, no sempre a gust de tothom. Sempre us demano una major implicació per poder denunciar totes
les irregularitats derivades d’una mala
praxis per part d’algun
comandament o de
l’administració.

Des de que vaig començar a fer les visites
sempre he animat als
companys a denunciar
totes les injustícies vers
a planificacions, denegacions de permisos, ...
que han patit. Costa molt trobar a algú disposat a
portar al límit una situació injusta i denunciar-ho.

No faré menció a
les
reivindicacions
que guanyem contra
l’administració,
sóc
del parer que les medalles són per aquells
que aconsegueixen
alguna cosa insòlita a
la seva carrera, nosaltres les medalles i les
fotografies per guanyar alguna cosa que
ha d’entrar dins la normalitat de la nostra feina, no
les volem.

Molts companys pensen que no tenim prou força per
realitzar mesures de pressió contra l’empresa i que
aquestes només les poden fer els companys de trànsit, com es nota que en tota la història nostra no hem
fet encara cap pressió conjunta, el dia que diguem
“DESPERTA FERRO” que tremolin aquells que ens
manen.

El 25 de juliol tindrem les Eleccions Sindicals del
Cos de Mossos d’Esquadra, ara és el moment de dir
la vostra, SI VOLEU QUE CONTINUEM SENT EL
GRA AL CUL DE L’ADMINISTRACIÓ I UN REFERENT EN LA LLUITA PELS DRETS LABORALS
DELS MOSSOS/AS, US DEMANO QUE VOTEU
PEL CAT.

L’honestedat és una de les premisses que sempre
tinc present a l’hora de fer les visites, moltes consul-

ÉS HORA DE CRIDAR “DESPERTA FERRO”, TOT
EL QUE FEM ÉS GRÀCIES A VOSALTRES.

el model Barcelona no funciona
Jordi Mestres. Delegat del CAT a la RPMB
Aquests últims 4 anys, pel que fa a la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, des del CAT hem
treballat a fons per aconseguir millores per tots els
efectius destinats, tot i les contrarietats imposades
pels acords de desplegament.
Les principals línies d’actuació han estat i seran les
encaminades a la desaparició de les pèssimes condicions laborals que patim:
- destinació única USC i UI Barcelona,
- horaris discriminatoris respecte a las resta del territori

18

- romanents abusius
- criteris d'assignació de destinació, inoperant i mancat de contingut normatiu
Amb tot aquest panorama difícil, hem lluitat per
mantenir una fiscalització de tot això, aconseguint que se'ns tingui en compte en qualsevol
problemàtica dins la regió, fins i tot que es facin
reunions periòdiques amb els caps policials i
d'administració per millorar el tracte i que qualsevol unitat tingui veu per plantejar les seves
problemàtiques, que en són moltes.

El nostre objectiu és dignificar la tasca feta pels
efectius que engloben la Regió, de totes i cada una
de les moltes d'Àrees que la formen, aconseguir el
“RESPECTE“ que ens van deixar de tenir quan es
van signar uns acords de desplegament i horaris
que, els mateixos sindicats que els van signar, ara
es fan abanderats de la
solució per arreglar allò
que ells van espatllar.
S’ha d’instaurar una estabilitat en tots els serveis, ja sigui en la seva
permanència, almenys
fins que un no vulgui
canviar voluntàriament;
uns horaris adequats a
la conciliació familiar, si
més no, tenir una planificació horària anual que
englobi totes les hores.
Eliminació del romanent.
S’ha de desenvolupar el lloc de treball, tal com ho
esmenta l'annex de l'acord del Pla de Carrera, i aconseguir una regulació de les tasques en les funcions
bàsiques policial com poden ser les d'USC, i alhora
compensar l’antiguitat en aquestes funcions.

Seguirem exigint tot el material per poder treballar amb garanties al carrer, ja siguis uniformat o de
paisà, armilles, guants anti-tall...
Seguirem reivindicant fins a aconseguir millorar les
condicions tant materials com d’horaris dels Fures ,
denunciant les mancances i desprotecció del
Grup Regional de Motos.
Sobre ARSET hem
denunciat, i continuarem fent-ho, la pèssima coordinació i gestió
d’aquesta àrea tant maltractada històricament
pels comandaments del
Cos.
Com que el model policial Barcelona no funciona l’hem de canviar fins
aconseguir retallar totes les irregularitats, discriminacions i males praxis. Seguirem lluitant per millorar
les condicions i l’estabilitat i que aquesta regió no
sigui la protagonista de l’èxode d’efectius perquè
el model Barcelona no funciona.

Vot útil a nivell jurídic
Gemma Aviles. SERVEIS JURÍDICS DEL CAT
Amb les eleccions sindicals s’obre un nou període
per quatre anys. Un nou escenari on segurament
les cares dels representants de l’administració en el
consell de la policia seran les mateixes però l’altra
meitat dels membres, la dels representants sindicats
dependrà dels resultats de les eleccions sindicals.
D’aquests resultats surten els consellers. Però també els recursos humans i els diners per les sigles
sindicals votades. A més vots més alliberats, més diners i més pes decisori en les negociacions i acords
de negociació col•lectiva.
Nosaltres el CAT som coneguts per ser el sindicat que
no fem cursos i en l’austeritat, per no dir absència, de
regals. Però també per ser aquell que defensem amb
més entusiasme els interessos dels moss@s. Molts
companys/es s’afilien al CAT rebotats d’altres sindicats per la seva negativa i poca implicació, volen ser
escoltats, recolçats i defensats per nosaltres.

gent, sotsinspector i inspector, no aptes de l’ISPC,
demanda de la retallada de sou, sol•licitud administrativa contra la suspensió de l’acord d’equiparació de
sou que mancava aplicar com a darrer tram aquest
any 2011 (em refereixo a l’Acord de 13 de febrer de
2008), assistència lletrada en els informacions reservades i els expedients disciplinaris, reduccions de
jornades,...
Per tot això que he exposat et demano el vot. A més
vots més força i per tant poder arribar a defensar els
teus interessos que són els de tot el col•lectiu.

Fes un vot útil, VOTA PER TU, VOTA CAT

Som els capdavanters en temes de segona activitat,
assetjament laboral, procediment administratiu especial de mesures correctores, peticions d’adaptació de
llocs de treball, guàrdies no presencials, impugnació
de concursos, recursos per no aptes de caporal, ser-
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Com cada 4 anys, aquest col·lectiu té a les seves
mans decidir quines persones i quines organitzacions
defensaran els seus interessos i reivindicacions com
a treballadors i professionals. Els resultats faran que
una o altra organització disposin de més o menys
mitjans per abordar els objectius. Tradicionalment la
majoria se l’ha endut l’abstenció, és a dir que a bona
part del col·lectiu li és igual qui el representi, considera que tots som iguals o que no servim per a res.
També es dóna la circumstància, específica del nostre Cos que la major part del vot s’emet per correu,
és a dir, la majoria del col·lectiu no pot anar a votar
presencialment cosa vinculada al fet que algunes organitzacions sindicals ofereixen objectes diversos en
campanya electoral, que de ser regals a canvi del vot
seria delicte.
Concretament, en números rodons, a les passades
eleccions hi va haver un 40 % d’abstenció i del 60
% que va votar, el 60 % ho va fer correu. Si sumem
abstenció i correu,
tenim que només
un 12 % va votar
presencialment,
cosa absolutament
escandalosa.
Aquest
manifest
va dirigit als qui no
aneu a votar, als
qui no accepteu
obsequis, per què
creiem que l’opció
que millor us representa som nosaltres i us ho volem
explicar amb arguments.
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1.- NO TOTS SOM
IGUALS. 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.
Amb els punts que els atorga l’administració juguen
amb les expectatives de la gent i capten l’afiliació ja
des del mateix ISPC. Alhora, es viculen a macroestructures sindicals estatals perdent la seva autonomia d’acció. La formació sindical crea una cadena
d’interessos econòmics entre professorat, sindicat,
afiliat que ratlla la corrupció. 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 o
col·locant a amics i familiars, sinò per treballar per
aquest col·lectiu. El CAT no deu favors ni té cap dependència que afecti a la seva autonomia d’acció.
2.- UN SINDICAT NET. Hi ha sindicats de mossos
vinculats a empreses a través de les quals ofereixen
productes i serveis a l’afiliació obtenint un lucre. El
CAT només ingressa diners per quotes d’afiliació
i les quantitats assignades pel pacte de drets sindicals. La impossibilitat de controlar les nostres
accions ha fet que haguem patit força temptatives de desestabilització, conquesta o eliminació
que hem superat.
3.- UN SINDICAT DEMOCRÀTIC. Som l’únic sindicat on els afiliats escullen directament al Secretariat Permanent cada dos anys. On els Delegats
Territorials els escullen directament els
afiliats en assemblea. On els delegats de destí també els escullen els
afiliats directament
i el mateix passa
amb els delegats de
seccions sindicals,
és a dir, qui mana,
de forma el màxim
de directa possible,
és l’afiliació. Com
que sóc conscient
dels comentaris que
aquest apartat pot
generar en alguns,
vull aclarir que el
CAT va respectar
escrupulosament els
resultats del Xé Congrés i que si es va
obrir expedient disciplinari a qui havia resultat escollit Secretari General
va ser per negar-se a acatar un acord democràtic
adoptat pel Secretariat Nacional, organ que ostenta
la sobirania del sindicat entre congressos i la resta
de membres del Secretariat Permanent escollits en
assemblea van renunciar voluntàriament. S’ha fet
molta demagògia i manipulació amb aquest tema.
4.- UN SINDICAT LÍDER. Al llarg de la història
d’aquest col·lectiu s’han aconseguit moltes coses:
FAS, RLT, concursos, vals de menjador, vals de
roba, ASP, equiparació (manca un 15%), regulació

de GNP, segona activitat, pla de carrera professional, millores per trànsit, nivell C, etc, etc. En totes
i cadascuna d’aquestes consecucions, i us ho diu
un que ha estat remenant les cireres, el CAT ha
tingut un paper determinant en l’estratègia per
aconseguir/ho. En canvi, en períodes on s’ha
marginat al CAT de la negociació, amb la connivència d’algunes organitzacions sindicals, s’han
produït cataclismes: Q6, horaris especials a SC
(Q5M), decret de jornada i horaris, etc.
Hi ha hemeroteca i webs per demostrar tot el que
exposo. Així doncs, quan decidiu no votar, esteu
deixant que deicideixin els regals, que us representin els sindicats de la formació i dels regals i
esteu impedint un canvi en el panorama sindi-

cal a favor de postures més netes i reivindicatives. Penseu-vos-ho bé, sou el 40 % i teniu la paella
pel mànec, VOSALTRES PODEU CANVIAR LES
COSES, SI VOLEU. Si no ho feu, dos pedres. A mi
m’agradaria veure les cares dels nostres dirigents
polítics si el CAT guanya unes eleccions sindicals,
m’imagino la suor freda que cauria per més d’un
front.
QUE ELS ALTRES NO DECIDEIXIN PER TU, ESTÀ
A LES TEVES MANS !
SALUT !
Enric ALSINA ILLA, Secretari General del CAT en
funcions
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Panorama i estratègia sindical -Enric ALSINA ILLADesprés de dos anys i mig totalment desvinculat de
l’activitat sindical les circumstàncies m’han portat,
per responsabilitat, a tornar, si més no, durant un
temps.
El que m’he trobat és amb molta gent nova, molta
gent que no em coneix, molta desconfiança. Ha estat
bastant dur comprovar lo volàtil que és la memòria
del mosso.
El panorama sindical, tanmateix, no ha canviat
gens. El mosso ha de triar entre tres models
sindicals,
1- Sindicats vinculats a sindicats de classe,
altament polititzats i que difícilment posaran les
coses difícils als polítics, que són els nostres
“empresaris”. Que basen el seu atractiu
amb l’oferiment de cursos sindicals, cursos
a través dels quals es financien i ofereixen
prebendes a qui n’hagi d’impartir les
classes. Un model sindical ple d’interessos
econòmics i polítics que distorsionen la
pràctica del sindicalisme en defensa,
única i exclusivament, dels interessos del
col·lectiu.
2- Un sindicat híbrit que, si bé és
corporatiu, utilitza la mateixa pràctica
sindical que els viculats a sindicats de
classe i basa moltíssim la seva acció en
els mitjans de comunicació, mitjans que,
com tots sabem, són ganibets de doble
tall.
3- El CAT, un sindicat no vinculat a cap
sindicat de classe ni partit polític, que
basa el seu atractiu amb l’acció sindical
i que, per tant, fa de la defensa dels
interessos del col·lectiu el seu únic
live motiv. Un sindicat que dedica els
seus recursos econòmics a programes
com el FUNDACAT, un sistema de
cobertures a causes sobrevingudes de
necessitat dels seus afiliats i no cobertes
per les assegurances. NOMÉS AQUEST
DETALL JA HAURIA DE SER SUFICIENT
COM PER GUANYAR-NOS LA VOSTRA
CONFIANÇA.
Tanmateix, no ens enganyem, la gran
majoria del col·lectiu, no s’afilia a un sindicat en
funció d’ideologia o praxis sindicals, sinó que la gent
s’afilia en funció de les avantatges personals i a curt
termini que pugui obtenir, sense pensar en el demà.
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se de la negociació de temes globals, temes com ara
els horaris, el pla de carrera, la relació de llocs de
treball, grans àrees que, en cas d’haver conflictes
sectorials s’hi poden encabir. Per posar un exemple.
Si es negocien horaris per tot el Cos, això no impedeix
poder establir un quadrant específic per trànsit. En
canvi, si ens posem a negociar temes específics de
trànsit, com que l’empresa té una sola interlocució,
no negocia diversos temes alhora, estem retardant
la resolució general d’un conflicte.

professional dintre de cada especialitat i dintre
d’aquestes grans àrees resoldre problemàtiques
específiques.

Crec que tots els sindicats haurien de
reflexionar sobre això i demanar, tots junts,
l’establiment d’una comissió de negociació de
condicions de treball plantejant l’establiment
d’horaris estables (sense hores de romanent),
destinacions estables (amb ubicació física i
funcional), desenvolupament del pla de carrera

Seria important que tots els sindicats
representatius del Cos ens poséssim d’acord amb
aquesta línia estratègica, encara que després, a
la taula de negociació, cadascuna defensi coses
diferents.

Les organitzacions sindicals tenen com a finalitat defensar i millorar les condicions laborals dels
treballadors. No hi ha cap sindicat
que tingui com a objectiu millorar
les condicions econòmiques dels
alliberats sindicals, bé hi ha una
secció d'UGT, que va usurpar les
sigles SAP, que la seva finalitat
és acaparar privilegis i condicions
avantatjoses pels seus treballadors-alliberats. Adjuntem un escrit
d'aquest "sindicat autònom" que
vàrem trobar en una ABP al costat
de la brossa. Demanen un nivell 3
quan estan totalment desnivellats,
demanen nocturnitat quan dormen
de dia i de nit...
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Tots hem d’entendre que, en primer lloc, treballem de
mossos d’esquadra, en segon lloc estem destinats
a un deteminat lloc de treball, el qual pot variar al
llarg de la nostra trajectòria professional. Avui estem
a USC i demà podem estar a la UI, a Trànsit o a
l’inrevés, i qualsevol millora ho és per tots.

SALUT !

sabies què ....?
espai de recerca
d’informació d’interès
sindical
escamot sense/manies

sabies què ...?

Resposta: recull de prensa
*El TSJC anula el voto por correo que facilitó la victoria de Ignacio González en la Cámara de Comercio en
2006
Declara nulos votos gestionados a través de cinco direcciones vinculadas a los González. Link: http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia26455.php

*EN CÁCERES PROVINCIA
Colocan 192 urnas adicionales para corregir errores en el voto por correo
http://www.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/errores-papeletas-obligan-instalar-201105221354.
html

* Un juez de Mataró investiga el voto por correo en unas elecciones sindicales
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/juez/Mataro/investiga/voto/correo/elecciones/sindicales/
elpepuespcat/20070926elpcat_15/Tes

* MÁLAGA
UGT denuncia fraude en el voto por correo en las elecciones del SAS
http://www.diariosur.es/v/20101216/malaga/denuncia-fraude-voto-correo-20101216.html

*23 votos anulados por presunto fraude en el voto por correo en las elecciones sindicales en Adif del 1 de marzo
Posible pucherazo en las elecciones sindicales que se elebran en Adif el 1 de marzo, según el Sindicato SCF
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http://www.acceso.com/es_ES/notas-de-prensa/23-votos-anulados-por-presunto-fraude-en-el-voto-por-correo-en-las-elecciones-sindicales-en-adif-del-1-de-marzo/72888/

* La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el voto por correo de unas elecciones sindicales tras la denuncia de CGT
http://antiguaweb.cgtandalucia.org/spip.php?article411
* LA CGT DENUNCIA ANTE EL JUZGADO DE LO PENAL DE UN MIEMBRO DE CCOO POR
REALIZAR LA SOLICITUD DE VOTO PARA 30 PERSONAS
http://www.cgtbarcelona.org/promofon/pdf_static/sp_04_05_07.pdf

* ANPE recurrirá el laudo que obliga a repetir las elecciones sindicales en Educación
... La Autoridad Laboral ha emitido este dictamen a raíz de una impugnación presentada por UGT contra la
actuación desarrollada por ANPE y CC OO en el voto por correo.
El laudo señala que las los votos por correo son nulos, motivo por el cuál se anulan los resultados de 50 de
las 88 mesas y se obliga a repetir las elecciones en las citadas mesas.
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2011/04/19/anpe-recurrira-laudo-obliga-repetir-elecciones-sindicales-educacion/317428.html

* LAUDO ARBITRAL
http://www.cgt.es/correos/elecc2007/voto/laudo%20autorizacion%20voto%20correo.pdf
Se estima la impugnación realizada por el señor Juan ángel Ciércoles García, representante de C.G.T, y, en consecuencia, debe
anularse la decisión de la Mesa sobre utilización del correspondiente documento sobre voto por correo y presentación del mismo por tercera persona de forma distinta a la normada por el art.
10 del Real Decreto 1.844/94, de 9 de Septiembre, debiendo
retrotraerse el proceso electoral correspondiente a la empresa
FC METROPOLITA DE BARCELONA S.A,

* CGT denuncia a un candidato de CCOO
El jefe de la Oficina de Correos de Mataró detectó la irregularidad y dirigió un escrito a las mesas electorales
tanto de laborales como de funcionarios donde comunicaba dicha irregularidad en la admisión de la solicitud
del voto por correo
http://www.rojoynegro.info/articulo/sections/cgt-denuncia-un-candidato-ccoo-0

* USTEC guanya les eleccions sindicals de l’ensenyament públic
Impugnació del vot per correu
No han estat unes eleccions plàcides, car CC OO, USTEC, ASPEPC i CGT van
presentar ahir al departament de Treball una impugnació contra el vot per correu
de Barcelona (ciutat), Baix Llobregat, Maresme - Vallès Oriental, Terres de L’Ebre i
Tarragona. Tot i que el vot per correu té un pes petit sobre el resultat final, el fet que
hi hagi hagut una baixa participació fa que aquests vots puguin fer ballar algun delegat. Aquests quatre sindicats han fet aquest comunicat conjunt: ‘hem detectat irregularitats en la seva tramitació. Demanem a tots els interventors i apoderats de les
Meses Coordinadores d’aquests Serveis Territorials que sol·licitin a la Mesa Parcial
que aquests vots no siguin introduïts a les urnes fins que es resolgui el procediment
arbitral corresponent, trametent aquests vots per correu amb la resta de documentació cap a les Meses Coordinadores, amb la finalitat de no distorsionar el procés
electoral, la qual cosa podria suposar la repetició de votacions en aquestes Meses.’
http://www.vilaweb.cat/noticia/3844277/20110204/ustec-guanya-eleccions-sindicals-lensenyament-public.html
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Última hora .....
recull de premsa diari El País, divendres 8 de juliol de 2011. Seguiu a la web,
www.elsindi.cat, les properes novetats.
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