
 

DESPLEGAMENT A BARCELONA, 
NO TENEN VERGONYA! 

sindicats majoritaris, deixeu els cursos i tireu 
del carro, collons! 

 
Avui hem tingut una reunió amb l’Administració per tal de que expliqui con funcionarà el 
desplegament a la ciutat de Barcelona, i que suposarà pels treballadors del cos. 
De primeres, haurem de treballar a les comissaries amb els “paletes” mentre acaben d’enllestir-les, ja 
que de les deu previstes, solament tenen garantit que Andreu Nin i Base estaran acabades. La resta 
son bones intencions, però donaran un casc d’obra en cas necessari. 
Haurem de demanar la ciutat de Barcelona, sense saber amb antelació el lloc efectiu de treball i les 
seves condicions mínimes. D’entrada et podran enviar a qualsevol districte o presó o jutjat, etc... i el 
que es pitjor encarà no saben, o no ho volen dir, com s’ho faran per distribuir a la gent d’aquest 
concurs. 
Trasllat a Sabadell de diverses unitats, al Juny anirà la DRO, el comandament de la C.G. 
Territorial i la unitat central de l’Àrea Tècnica de S.C., al setembre la C.G. Investigació Criminal i la 
C.G. Tècnica menys Policia científica i DSIP. Al Novembre anirà l’Àrea penitenciaria. 
Els destinats a l’Àrea de seguretat d’edificis, passaran directament a SC Barcelona, perdent la 
plaça de torns - amb totes les garanties que comporta - a tenir horari especial. A més, de no tenir 
garantit l’actual lloc de treball i en qualsevol moment anar a parar a l’altra punta de Barcelona a 
qualsevol comissaria de districte. 
Els destinats als CPs de Barcelona ciutat si no concursen aniran a Sabadell. Si sobrepassa el 
número de places previstes a Sabadell, llavors, seran els mes nous aniran a SC Barcelona. Si 
concursen, passen a horari especial SC Barcelona amb les mateixes garanties que els de l’Àrea de 
seguretat de edificis. 
No ens han volgut dir quin tipus de forma jurídica aplicaran, per fer aquestes modificacions de llocs 
de treball. Estan intentant de qualsevol manera pressionar a la gent per que concursi, per tal d’evitar-
se un allau de recursos per les modificacions de aquests llocs de treball, pel canvi de localitat a 
l’Àrea Penitenciària i per l’extinció de places a Barcelona, i canvis dels ítems de règim d’horaris. 
Tot plegat sembla una altra presa de pel. L’Administració pensa cada vegada menys en els 
treballadors públics... més inestabilitat horària, incertesa en el seu lloc de treball. Potser aquesta 
vegada se’ls hi escaparà de les mans i tot això serà un desastre. 
Permetrem que continuïn jugant amb nosaltres?, amb el nostre futur?, amb la nostra vida privada?, 
amb les nostres expectatives laborals?, en la mà de tots està la oportunitat única d’aixecar-nos i 
revelar-nos contra la injustícia de que des d’un despatx es jugui amb la vida de uns treballadors 
dedicats al servei a la societat.  
Companys el primer és la salut i la vostra família. 
 
Barcelona, 11 de Març de 2005. 
Oscar Moratilla. (Un record per la gent de Madrid) 


