
 

 

LA MESA part III. FI DE LA FUNCIÓ... 
 

Ahir l’administració va donar per acabada la funció teatral i, de passada, va enfonsar una mica 
més la FUNCIÓ PÚBLICA, els SERVEIS PÚBLICS. L’administració NO va recollir cap demanda 
sindical, però...  

 
 
 
 
 
 
Finalment, l’administració va traslladar la seva proposta indecent de retallar més d’un 7% el 
sou dels funcionaris al... 
 

CONSELL EXECUTIU, 
I aquest ha imposat les seves potestats executives, amb uns “Acords de Govern” (que 
perpetuen aquest 2013 l’espoli de la paga extra imposada des de Madrid el 2012) definint així 
el fet diferencial d’ésser Ciutadà Català, “la independència” que practica el nostre estimat 
Artur de poder espoliar unilateralment als “seus” funcionaris. Així doncs, mala manera de 
gestionar els interessos dels serveis públics quan fan pagar –doblement- allò que no se sap 
defensar a la part més feble: els treballadors/res. Traslladar el pes de la injustícia als de baix... 
aquesta és la cleptocràcia pseudodemocràtica instaurada pels nostres responsables polítics. 
 

DE LA MESA, AL CONSELL DE LA POLICIA (7-Març-13); on està la nostra? 
Ara ja tenim data de la propera reunió del Consell de Policia, en aquesta es farà la presentació 
de l’actual conseller d’Interior davant els sindicats. De tots els sindicats? No, el  Sr. Espadaler ja 
s’ha presentat bilateralment... i no pas al CAT. 
 

El Cos està en conflicte permanent, la indignació, la crispació i el mal clima laboral no fa res 
més que augmentar. Mentre, no hi ha cap reconeixement a la nostra peculiaritat com a cos 
especial (catàleg malalties professionals, compensació de festius, perillositat, nocturnitat, 
etc...) impossibilitant una conciliació real i unes condicions de treball dignes. Tot això, se li farà 
saber mitjançant els consellers del CAT el proper 7-M. En breu us informarem més 
concretament al respecte, estigueu atents. 
 
Catalunya, a 27 de febrer de 2013 
 
SALUT! 

APUNT: HOSPITALITZACIÓ I INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA, "primer us ho 
prenc, després us ho torno" i ja poden signar un acord sindical... 
Els sindicats del Kit han signat  un  acord retroactiu sobre el pagament de tot allò que mai se’ls hi va 
retallar als funcionaris de l’Administració de l’Estat ja que en el mateix decret 20/2012 deia: La 

administración del Estado determinará respecto a su personal, los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente 
justificado el complemento alcance el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se 
considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica 

 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/acordgovernidioma/detall.do;jsessionid=1x0rRtyFyDHmThy7MYG21zQsZCbJWVzfFxBsmh11VbKqbHTgBprJ!-111665839?id=3381
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=915
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=184847&idioma=0
http://www20.gencat.cat/docs/portaljuridic/02%20-%20Actualitat/Documents/BOE-A-2012-9364.pdf

