
 
 

IMPORTANT INVESTIGACIÓ. ALERTA, US 
VOLEN PRENDRE EL LLOC DE TREBALL. 

 
Fent una visita a l’ABP de Girona, alguns companys em van expressar el seu malestar 
per la informació que els havia arribat en el sentit que estaven preparant una 
modificació que comportaria que totes les places d’investigació fossin de lliure 
designació. 
La lliure designació és de lliure remoció, són càrrecs de confiança, si les places 
d’investigació arribessin a ser totes de lliure designació, a la pràctica, voldria dir que a 
investigació només hi estarien els qui tinguessin la confiança del comandament i, 
òbviament, molts dels companys que han guanyat la plaça per CO la podrien perdre de 
forma immediata o mediata. Això és vital pels actuals i futurs components d’aquesta 
especialitat, ens hi juguem el lloc de treball i la nostra carrera professional. 
Aprofitant la reunió d’avui a la Regió Policial de Girona he demanat informació oficial. 
Sorprenentment, abans que l’Inspector em respongués, el representant de UGT-SAP 
m’ha inquirit de forma airada. Li he preguntat si ells tenien informació, m’ha dit que sí i 
que la deien als seus afiliats si els hi demanaven (pel que sembla, només representen als 
seus afiliats). Bé, oficialment ens han dit que hi havia una comissió de comandaments 
treballant en temes d’investigació, que no hi havia conclusions definitives i que, tot i 
que ho fossin, no necessàriament s’havien d’aplicar. Que, tanmateix, hi hauria 
modificacions de forma imminent.  
Sí, efectivament, la resposta és tan ambigua que permet qualsevol interpretació. En 
qualsevol cas, no s’ha negat la intenció, tampoc s’ha afirmat explícitament, però, el nas 
em diu que la intenció és certa.  
Estem en un procés de mobilització i, si es confirma aquesta intenció, crec que és un 
motiu suficientment important com per adoptar mesures molt contundents, per part no 
només d’investigació, sinó de tot el col·lectiu ja que pot truncar l’expectativa de 
promoció professional neta i transparent de la majoria.  
Per tant, companys, ALERTA. És lamentable que hi hagi sindicats que tinguin 
informació vital pel col·lectiu i l’amaguin o no actuïn en conseqüència, com també ho és 
que l’empresa no ens informi i haguem d’assabentar-nos de les coses per filtracions. 
Si això es confirma, s’haurà de posar tota la carn a la graella, aneu-vos-ho plantejant i 
aneu-vos preparant. 
SIGNA EN FAVOR DEL MANIFEST, ÉS FONAMENTAL ! 
 
SALUT ! 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. 
Catalunya a 30-03-2007 


