
 
DES DEL CAT PLANTEM CARA, LLUITA 

AMB NOSALTRES !!!! 
 
La vigent relació de llocs de treball preveu places de Seguretat d’Edificis i Àrea 
Penitenciària de Barcelona. L’empresa ha dissenyat un model de desplegament a 
Barcelona sense aquest tipus de places, però, ha engegat un concurs de trasllats sense 
haver fet la tasca legal de modificar la RLT, notificar l’extinció de places i donar 
oportunitat als afectats per tenir preferència en aquest concurs. Substituint els tràmits 
legals, el Major i el Subdirector, han emès una nota interna amb la única intenció de 
subsanar la seva incompetència amb el canguelis de la gent, amenaçant que els 46 més 
antics que no concursin aniran a Sabadell, cosa absolutament arbitrària i sense cap base 
legal. Tot plegat per aconseguir que tots els agents afectats concursin i la seva il·legalitat 
quedi impune. Els qui tingueu por, concurseu, però, pensem que s’ha de plantar cara, 
assumint-ne els possibles efectes momentanis, per tant RECOMANEM A TOTS 
ELS AFECTATS QUE NO COCURSIN I ALS QUI HAGIN ENTRAT 
LA INSTÀNCIA QUE RENUNCIÏN. L’empresa no pot fer-vos fora d’una 
plaça que existeix en RLT i que heu guanyat. Primer l’ha de suprimir i, després, donar-
vos preferència per triar dintre de la mateixa localitat. Us estant enganyant i coaccionant 
(pràctiques que mai hauríem imaginat en un govern catalanista i d’esquerres). 
Per la nostra banda, impugnarem el concurs, posem a disposició d’afiliats i no afiliats 
els nostres serveis jurídics per engegar processos de convalidació d’actes administratius 
(previs al contenciós), tenim la documentació necessària per guanyar aquesta lluita.  
US ESTANT AIXECANT LA CAMISA ! . Enyorem les accions dels sindicats 
majoritaris i tenim l’esperança que, en veure la nostra acció hi donin suport. 
Informarem a la ciutadania del que està passant, del desastrós desplegament que es 
prepara. 
És molt difícil informar plenament en un comunicat sobre un tema tant complex, per 
això, intentarem passar-nos per les destinacions de Barcelona afectades, però, si voleu 
una informació més detallada, no dubteu a trucar al sindicat (sigueu o no afiliats), 
demaneu pel responsable d’Afers Jurídics o per mi mateix. 
Nois, tenen molta barra i algú els ha de parar els peus, som poca cosa, però ho 
intentarem. Si cap de vosaltres concursa, serà un gran què, tindran un greu problema 
jurídic, no us deixeu intimidar. 
 
SALUT ! 
 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. 
 
Catalunya a 16 de març del 2.005. 


