
 
 

L’EMPRESA S’ENVALENTONA 
 

Amb el vist i plau del SPC i el SAP, l’empresa ha dissenyat un desplegament de 
Barcelona amb destinació única: Barcelona. A on els comandaments podran moure la 
gent com els doni la gana (imagineu-vos, per exemple, que tota la regió policial de 
Girona fos una sola destinació i et poguessin fer anar a treballar a Blanes o a Santa 
Coloma de Farners). Amb tot això desapareixeran destinacions preexistents com ara 
ASE i penitenciaris. 
Tenint el suport de la majoria sindical, l’empresa s’ha evalentonat i ja han començat les 
purgues. Concretament, ja s’han produït canvis de lloc de treball forçats a diversos 
companys que feia anys i panys que estaven al lloc. El motiu oficial, segurament, seran 
necessitats de servei, tanmateix, la realitat és que les raons són el discutir un permís 
d’AP’s o no tenir la suficient complicitat amb el comandament. També s’han escollit a 
dit i sense cap mena de criteri a 47 persones per fer les funcions derivades dels jutjats de 
violència domèstica, sense cap mena de preparació, bé, sí, dos dies de classe a l’auditori 
de l’EPC (existeix aquesta destinació ? ) 
Tenim la sensació que tot el col·lectiu pagarà molt cara la connivència de la majoria 
sindical amb l’empresa i que a nosaltres, de feina, no ens en faltarà. 
Des del CAT, continuem resistint-nos i, guanyem o perdem, hem reaccionat contra 
aquests canvis de destinació, la dedocràcia de la violència domèstica i impugnarem els 
canvis que es produeixin en la RLT per eliminar les places d’ASE i penitenciaris. 
També hem impugnat els diversos concursos en marxa, en nom d’afectats per diverses 
irregularitats com no puntuar els cursos d’especialització o l’antiguitat en altres cossos 
policials. 
És una obvietat que, actualment, el col·lectiu passa de tot i no té cap mena d’interés per 
comunicats de denúncia o accions reivindicatives, això fins que no es veuen afectats 
personalment pel despotisme de l’empresa i la desídia sindical. Tanmateix, com ja hem 
dit, el desplegament de Barcelona generarà una allau de greuges sense fi, quan no, serà 
l’inici d’una etapa negra pel que fa a les condicions laborals del col·lectiu. Més que res, 
volem cridar-vos que nosaltres encara estem aquí i que si necessiteu qualsevol cosa, ja 
sabeu on som . 
 
SALUT ! 
 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. 
 
Catalunya a 28 de juny del 2.005.  

 



 


