
 

 

LA MESA QUE REPARTEIX MISÈRIA... 
 

Mentre el sindicat del KIT anava cremant petards dels xinos, ha posat sobre la taula que vol estalviar 
730 milions d’euros a costa dels sous dels treballad@s públics... 
 

LA MESA QUE PRIMER OFEGA... 
Ha decidit que als funcionaris ja se’ls ha castigat durant prou temps quan estan hospitalitzats, quan 
els han d’intervenir quirúrgicament i quan pateixen malalties oncològiques. Ara, que ja han 
demostrat als seu súbdits qui mana, ens donen el que als funcionaris de l’estat MAI se’ls hi havia 
espoliat!!! 
 

La Secretaria d’Administració i Funció Pública ha acordat avui amb els representants sindicals.....bla bla bla  
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=183968&idioma=0&departament=25&canal= 
 

LA MESA QUE NO “SAP” ... 
Que hi ha un reducte de funcionaris que som la Policia; Que treballa quan les condicions 
meteorològiques són més adverses; Que quan hi ha un accident, plogui, nevi o vingui un front polar 
ha d’estar a les carreteres salvant vides; Que està en contacte amb persones amb alt risc de contagi; 
Que ha de tenir una resposta àgil, ràpida i contundent per preservar la seguretat dels ciutadans i la 
pròpia. Uns professionals que han d’estar activats les 24 hores del dia i els 365 de l’any per actuar 
en estats d’alerta que es decretin, mancats de vehicles, de roba d’abric, de botes adients al medi en 
qual desenvolupen el servei... amb un alt risc de patir “malalties professionals no reconegudes” 
per les quals, quan es pateixen baixes laborals, se’ns retalla els sou!!! 

LA MESA QUE NO “SAP” això, NO POT SER LA NOSTRA MESA!!! 
 

DE LA MESA A LA TAULA DEL GOVERN... o del foc a o les brases 
Necessitem una veritable Mesa Sectorial formada per professionals que visquin de primera mà les 
condicions insalubres i de precarietat laboral dels MOSS@S. 
 
En aquest link, teniu més informació de com ha anat la reunió: 
Mesa General del empleats públics. Reunió del 20 de febrer de 2013: Informe d’urgència(2)... 
El proper dimarts 26-F és possible que el consell executiu comuniqui els acords de govern en els 
quals es concreti l’espoli econòmic d’un 50% de la paga de juny i un altre 50% a la paga de 
desembre.  
Des del CAT, us animem a participar a qualsevol de les mobilitzacions de la JORNADA DE LLUITA 
DISSABTE 23-F  en contra de les retallades i en defensa dels serveis públics.  
 
LLUITA I MOBILITZA’T!!! 
EL 23 I EL 26 CAL EXPRESSAR AMB CONTUNDÈNCIA EL NOSTRE REBUIG AL DESBALLESTAMENT 
DELS SERVEIS PÚBLICS I LA DEFENSA DELS NOSTRES DRETS I CONDICIONS LABORALS. 
 
Catalunya, a 21/02/2013. 
 
SALUT! 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=183968&idioma=0&departament=25&canal
http://es.scribd.com/doc/126597005/Informe-d-urgencia-2

