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22.07.2014 

22.07.2014  Això sembla, no! segur. E
han proposat en Mas, en Mas-Colell

Sanitat 

— Quantia mínima per recepta
— Compatibilitat del sistema públic amb el privat
— Copagament per assistència a consulta mèdica i a urgències
— Lloguer d’instal·lacions al sector privat
— Establiment de taxa “hotelera” als hospitals

Ensenyament 

— Increment de la ràtio professor/alumne en un 10%
— Cessament d’interins durant els períodes no lectius

Funció Pública 

— Amortització de places excepte en els serveis 
— Ampliació de la jornada a 40 h setmanals
— Eliminació de tots els dies d’assumptes personals
— Reducció de les retribucions anuals en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària
— Reducció de jornada i de retribucions al personal funci
— Reducció de la despesa en acció social
— Millorar l’ús del parc mòbil 

Podeu trobar la relació sencera de les 255 mesures a la nostra web

22.07.2014 Això serà per desactivar la crítica aquella 

22.07.2014. I el Serra, tan tranqui

22.07.2014 Ep!, mireu les següents pàgines. Fixeu
12.000 milions d’euros a pagar entre tots pel desastre de Ca
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22.07.2014  Has vist el diari d’avui

22.07.2014 Sí, el de les propostes de les CCAA per reduir la despesa

segur. Et dono cinc segons perquè endevinis quines són les que 
Colell, el Boi Ruiz i tutti l’altri: 

Quantia mínima per recepta 
Compatibilitat del sistema públic amb el privat 
Copagament per assistència a consulta mèdica i a urgències 

acions al sector privat 
Establiment de taxa “hotelera” als hospitals 

Increment de la ràtio professor/alumne en un 10% 
Cessament d’interins durant els períodes no lectius 

places excepte en els serveis prioritaris 
Ampliació de la jornada a 40 h setmanals 
Eliminació de tots els dies d’assumptes personals 
Reducció de les retribucions anuals en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària
Reducció de jornada i de retribucions al personal funcionari interí i laboral temporal
Reducció de la despesa en acció social 

Podeu trobar la relació sencera de les 255 mesures a la nostra web

22.07.2014. Quin? El País de les retallades pel 2015?

22.07.2014  Sembla que la Gene n’ha fet unes quantes

rà per desactivar la crítica aquella que era únicament la Generalitat la q

tranqui pel carrer. I el Todò, ex director general, retirat amb 11 milions 
d’euros  

Ep!, mireu les següents pàgines. Fixeu-vos com quan volen hi ha diners: 
milions d’euros a pagar entre tots pel desastre de Ca
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Intersindical Alternativa de 

Catalunya 

Has vist el diari d’avui?? 

Sí, el de les propostes de les CCAA per reduir la despesa  

endevinis quines són les que 

Reducció de les retribucions anuals en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària 
onari interí i laboral temporal 

Podeu trobar la relació sencera de les 255 mesures a la nostra web 

de les retallades pel 2015? 

ha fet unes quantes 

únicament la Generalitat la que ens retallava. 

pel carrer. I el Todò, ex director general, retirat amb 11 milions 

vos com quan volen hi ha diners: 
milions d’euros a pagar entre tots pel desastre de Caixa Catalunya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Última hora sobre la part meritada de la paga de 2012 

El fiscal del Tribunal Suprem s’oposa al recurs de la UPC 
Com sabeu, les Administracions catalanes han anat a Madrid per tal de no pagar-nos la part 
meritada de la paga extra d’hivern del 2012. Acabem de rebre la posició de la Fiscalia del Tribu-
nal Suprem sobre el recurs de cassació que va fer la UPC contra la sentència del TSJC a un re-
curs que va(m) posar el CAU – IAC. 

Textualment diu: “És encertada la interpretació que realitza la Sala [del TSJC] de la lectura de 
l’art. 2 (2.2. i 5) del RDL 2/2012 i de l’aplicació del principi d’irretroactivitat de les normes des-
favorables, tal com s’expressen els arts. 9.1 i 103.1 de la CE i 2.3 del CC (...) la sentència 
d’instància [TSJC] realitza una interpretació correcta de la normativa aplicable i de la doctrina 
de la retroactivitat, arguments que ratifica aquest Ministeri Fiscal, i que no repetirem per raons 
d’economia literària i ser els arguments i raonaments perfectament explicitats” 

Estem convençuts que el mateix farà sobre els recursos de la pròpia Generalitat. 

 

22.07.2014 Quina barra. Ens escanyen per totes bandes. Des de Madrid, des de Barcelona, tots els 
que decideixen que la seva estafa ―la crisi que diuen― l’hem de pagar treballadors i classes populars 

22.07.2014. També van fer un document per exigir lluitar contra el frau fiscal i proposar mesures alter-
natives a les retallades, i van cridar a manifestacions i escraches sense massa ressò. Jo crec que hem 

estat massa temps amb la idea que féssim el que féssim (els sindicats i nosaltres mateixos) no aconse-
guiríem canviar res. Massa apàtics. Què haurien/m d’haver fet!?  

22.07.2014. I els sindicats tocant  la viola...  

22.07.2014 Sí, tot l’any passat proposant-nos esmorzar a la porta i altres històries que no tenien cap efecte... 

24.07.2014. Totalment d’acord. Però pensem que el que demostra el que acabes de dir és que, d’una o 
altra forma, hi havia el que es diu “organització”. Per què no utilitzem (i de pas els obliguem) als sindi-

cats que, justament són organització? Aprofitem que ja hi són. Podem parlar amb CATAC que se les do-
nen d’assemblearis? A més, no són aquests el que recolzen els moviments socials com les marees de 

sanitat, ensenyament, la PAH, la ILP per una renda bàsica? Comprenen que la nostra causa va més enllà 
que els nostres interessos particulars?  

24.07.2014 Segurament és així, per tant, el que cal fer es posar-nos a treballar tots plegats contra 
aquestes mesures, sigui amb els sindicats o sense ells. L’exemple de la PAH o de Can Vies ens demos-

tra que lluitar és l’única forma possible d’aconseguir algun resultat positiu. 

24.07.2014. Potser, tens raó. Però a banda d’això, les mesures per a l’any 2015, s’anuncien per a tot 
l’Estat. Per molt que li donem voltes sobre quins són els culpables, el que és cert és que, a Catalunya i a 
l’Estat, els paganos som nosaltres. A vegades dóna la impressió que ens manipulem per totes bandes.  

24.07.2014 Certament, creuen que defensar els serveis públics forma part de la nostra lluita. Una de les coses 
que els està posant dels nervis (als poderosos de tot arreu) és que no tenien previst que els moviments soci-
als (15M, etc.) quallessin algun dia en organització. El que està clar és que si volem aturar les retallades pel 

2015, cal aprofitar l’estructura sindical. Parlem amb CATAC... 

24.07.2014 Prendre consciència que o bé solucionem nosaltres o ningú ens traurà les castanyes del foc. 
Més encara. Mira avui, les balances fiscals. Amb tot el que s’emporten podria no haver-hi retallades aquí...i 
en canvi, estic segur que si Mas tingués els diners, també ens hauria retallat. Està en el seu ADN capitalista. 

22.07.2014. Deia Flaubert: “Els vells déus havien mort i els nous no havien arribat encara. Va haver un mo-
ment que l’home va estar sol.” A CATAC pensem: “O no, nosaltres hem esperat aquest moment per fer 

junts el camí.” 

22.07.2014 El que està clar és que allò de “no hi ha diners” i “no hi ha alternativa” és una mentida com una 
casa de pagès. Si ens l’empassem acabarem sense sanitat ni ensenyament públic, gratuït i de qualitat 


