MANIFEST UNITARI DE TOTS ELS COSSOS DE
SEGURETAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
AGENTS RURALS:
Inclosos en tots els Plans d’Emergències de Catalunya, com a grup d’ordre o d’intervenció,
perseguint en qualitat de policia judicial genèrica els delictes d’incendis forestals, contra la
flora i la fauna protegida, contra la contaminació dels nostres rius,col·laborant activament
amb la Policia de Catalunya en el pla Operatiu especial del món rural, el Cos d’Agents
Rurals volem denunciar públicament els efectes que produeix en el nostre servei a la
ciutadania de Catalunya la política de retallades implementada per l’actual govern. En el
decurs del darrer any i mig hem perdut vora un 5% del nostre col·lectiu per acomiadaments
de companys interins, i per jubilacions. El Departament d’Agricultura ha sospès
unilateralment el servei de guàrdies de disponibilitat nocturna del nostre col·lectiu, deixant a
la ciutadania sense els serveis davant de qualsevol emergència d’un col·lectiu de 500
professionals i més de 100 vehicles oficials, que ni el 2011 ni el 2012 estaran activables en
horari nocturn davant d’incendis forestals, inundacions, nevades, accidents, recerca de
persones, seguretat del medi rural i natural, etc.
El medi ambient i la protecció de la natura d’aquest país també rebran l’impacte dur de les
polítiques de retallades, amb una pèrdua gradual de quantitat i qualitat del nostre servei,
servei que des del Cos ‘Agents Rurals hem pogut donar als ciutadans amb professionalitat i
dignitat.
Però sense una política seriosa de seguretat per les persones i els seus bens, i sense una
política mediambiental de protecció i gestió acurada del medi ambient i del medi natural, la
realitat d’un país es veu avocada a una degradació insostenible.
Volem fer sabedora a la opinió pública que aquestes polítiques implementades pel govern
actual porten a una situació insostenible, i encoratgem a tothom a defensar, juntament amb
nosaltres, els serveis públics que tots i totes mereixem.
TREBALLADORS PENITENCIARIS
Els treballadors penitenciaris ens trobem patint una època de greu inseguretat, tant en el dia
a dia del desenvolupament de la nostra feina com en el manteniment dels nostres llocs de
treball. L’actual Govern de la Generalitat té la pretensió clara d’aplicar per a l’any 2012 unes
condicions inacceptables per al personal de les presons catalanes. Creiem que la retallada
que hem patit del 5 % dels nostres sous, la congelació salarial, retallada del FAS i el fet
d’haver d’assumir excés de tasques degut a la manca de personal, amb el cost en seguretat
que això implica, és un preu excessiu per al nostre col·lectiu.
És inadmissible que mentre s’incrementen les retribucions de càrrecs de lliure designació,
s’utilitzi l’argument de la crisi per debilitar el sector públic i carregar sobre de les espatlles
dels treballadors el cost de la ineptitud i la irresponsabilitat dels polítics.
El nostre col·lectiu no admet més càstigs. Aquest any 2011 hem vist com l’Administració no
procedia a l’obertura del centre ja finalitzat de Puig de les Basses quan les nostres presons
estan massificades; arrosseguem una endèmica manca de personal; patim agressions i
incidents contínuament; les direccions dels nostres centres penitenciaris amb l’alè i el
recolzament de la Direcció General de serveis penitenciaris, estan tornant a vicis de fa vint
anys, incomplint sistemàticament pactes i normativa; els treballadors de l’àrea de
rehabilitació estan a la corda fluixa condemnats a la interinitat laboral...

Exigim
al
Departament
de
Justícia
respecte per les
nostres
condicions laborals i retributives, sinó és així continuarem fins allà on calgui per defensar els
nostres drets.
La lluita continua. Amb les presons no es juga!.
BOMBERS DE LA GENERALITAT
Els Bombers de la Generalitat de Catalunya com a Servidors Públics i part de la
societat catalana, volem denunciar :
Que la proposta de retalladles del Govern de la Generalitat no solament No serveixen per
eixugar el dèficit, sinó que emmascaren una precarització dels serveis públics organitzada
amb la patronal i el Govern d’Espanya per, en una segona fase, donar entrada a altres
formes de gestió des d’àmbits privats disposats a parasitar en el sector públic.
Que les retallades en serveis públics essencials com l’ensenyament, la sanitat, els serveis
socials o la seguretat (Bombers, Mossos i Presons) entre d’altres, no solament afecten a
les condicions laborals dels
funcionaris, sinó a la prestació
d’un servei de qualitat i per tant a la societat en general.
Que la responsabilitat d’aquesta crisi no la tenen els treballadors, sinó la cobdícia del
sistema financer
i les multinacionals que en lloc d’invertir en recursos
humans, investigació i desenvolupament es van deixar portar per la febre especulativa
amb la submisa complicitat dels Governs titelles.
Que els treballadors assumirem més sacrificis quan el Govern doni
un exemple
proporcional amb els seus polítics, càrrecs de confiança i directius, limitant el seus sous
a 5000 euros mensuals, limitant el malbaratament de recursos públics en despeses
no prioritàries i restablint l’impost de successions.
Que ja n’ hi a prou de que els sacrificis per la crisi siguin sempre assumits pels treballadors
i pels sectors mes desfavorits i que els que la van provocar siguin rescatats amb els
nostres impostos i fugin amb indemnitzacions milionàries amb la complicitat del sistema.
Que justificar el retard dels pagament del sou dels funcionaris i dels proveïdors amb els
759 milions que el Govern d’Espanya ha deixat de pagar en concepte d’infraestructures,
és una excusa mesquina e irresponsable
que solament portaran conseqüències
negatives per l’economia de Catalunya i que posa de manifest la incompetència del
Govern alhora d’administrar els recursos del país
Que la retenció que l’Administració aplica per rendiments del treball, sobre unes retribucions
que encara no ha fet efectives, vulnera la legalitat a la que l’Administració també està
subjecte i per tant ho tractarem com un delicte d’apropiació indeguda tipificat en el codi
penal.
Que un Govern que fa servir els seus treballadors i treballadores de Catalunya com escuts
humans anteposant els seus interessos partidistes als interessos de les persones, no és
digne de portar les regnes del país.
Per tot això els bombers volem demostrar una vegada més, la nostra solidaritat vers la
ciutadania de Catalunya i la nostra responsabilitat alhora de protegir i ajudar a qui més ho
necessita, malgrat les retallades i el maltractament que estem rebent per part de
l’Administració.
A partir d’ara ens declarem en lluita contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i

responsabilitzarem de forma directa als responsables tècnics i polítics de qualsevol
accident atribuïble a una manca de seguretat o de recursos, derivats de les retallades.
BOMBERS EN LLUITA PER UNA SOCIETAT MÈS
JUSTA.

MOSSOS D’ESQUADRA
El mossos d’esquadra i els facultatius i tècnics del Cos som i serem solidaris amb al resta de
treballadors. No som uns privilegiats; aquesta serà la tercera retallada de drets laborals que
ens imposaran en poc més d’ un any i mig i suposarà una pèrdua total de poder adquisitiu
del 24 per cent de les nostres retribucions i una brutal agressió als nostres drets socials.
Però més enllà de tot això, el nostre col·lectiu no pensa permetre que si tenim la mala sort
de patir una malaltia laboral a causa de la nostra feina, o si resultem lesionats en una
actuació policial, a sobre ens castiguin per complir amb el nostre deure a no cobrar el 100
per cent del nostre sou mentre estem en situació de baixa laboral.
Els mossos d’ esquadra denunciem públicament que aquestes noves retallades i la retenció
del IRPF d’un salari que encara no hem cobrat, no només constitueixen una apropiació
indeguda, sinó que també son una estafa que vol fer aquest Govern a tota la ciutadania del
nostre país.
Els mossos d’esquadra i els facultatius i tècnics del Cos volem denunciar l’ actitud
d’autoritarisme i prepotència del Govern de la Generalitat, que no ha volgut afrontar aquesta
crisi d’ altre manera que no fos retallant els nostres drets laborals però que no està disposat
a renunciar als seus privilegis i prebendes ; que ens demana un altre cop sacrificis, però que
no dona exemples d’ austeritat en els seus propis sous.
Els mossos d’esquadra volem dir molt alt i clar a tota la ciutadania de Catalunya que l’actitud
irresponsable del Govern està convertint el que és una crisi econòmica en una crisi social ; i
que davant de la seva actitud antidemocràtica d’ utilitzar-nos políticament per interessos
partidistes, nosaltres farem que entenguin que la solució a la crispació que han generat no
pot ser policial, sinó que passa per el diàleg amb els agents socials.
Volem donar les gràcies, molt especialment, als companys i companyes de la Brigada Mòbil
que avui han complert amb el seu deure amb tanta professionalitat i han garantit el nostre
dret constitucional a manifestar-nos per defensar els nostres drets laborals.
I finalment, volem retre homenatge a tots els companyes i companyes que ens han deixat i
que han donat la seva vida per servir i protegir als ciutadans de Catalunya.
EXIGIM RESPECTE ! MOSSOS EN LLUITA ! AMB LA SEGURETAT NO S’ HI JUGA !

