
 
 

ENRERE COM ELS CRANCS, PART ENÈSSIMA. 
 

Fa uns quants dies ens van passar la proposta de bases per caporals, sergents i sots-
inspectors i ens van convocar a una reunió per avui per tal de valorar les nostres 
aportacions. Després de 3 hores de reunió, el resultat és que NO S’HA ACCEPTAT 
CAP DE LES PROPOSTES SINDICALS ( es plantejaran si n’accepten alguna, però de 
poc calat). 
De fet, s’ha constatat, una vegada més, que els posicionaments del CAT i de l’empresa 
són divergents, quan no confrontats. Si per ells fos, seleccionarien al personal, 
únicament, atenent al psicotècnic i al PGA. Si per nosaltres fos, suprimiríem el PGA i 
valoraríem molt més l’antiguitat, tenint molt en compte la prova teòrica. Hi ha hagut 
moltes curiositats. Per exemple, si fan selectives les proves físiques és perquè ara volen 
que dediquem temps lliure al físic. Això ens ha donat peu a demanar que, si tan 
important és la forma física, ens jubilin als 45 anys. 
No volem ser derrotistes, però, com en moltes altres qüestions, si aquest col·lectiu no es 
posa les piles, aquesta gent se sortiran amb la seva i cada dia anirem a pitjor. 
Anant a lo positiu, RECOMANEM A TOTS ELS AFECTATS, 
 

- Impugneu les bases pels següents motius (el CAT també ho farà): 
 

• Puntuació de cursos sindicals ( no són centres oficials). 
• No puntuació de cursos d’especialitat. 
• Proves físiques selectives i no selectives per dues categories d’una 

mateixa escala, només aspirants a sergent. 
• Proporcionalitat del PGA, 30 % de la puntuació. 

 
- Impugneu resultats de fase de mèrits pels mateixos motius, us hi va la plaça. 

 
No estem dient que guanyeu, ja ho veurem, però cal pressionar per a que l’empresa 
atengui les reivindicacions dels vostres representants. Sense el vostre suport, mai no ens 
faran cas. 
 
SALUT ! 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. 
 
Catalunya a 28 de novembre del 2.005 

 


