Si la presumpta voluntat de protocolaritzar la renovació del BTP per
part de la DGP és una realitat, tal i com deixa entre veure la novetat
penjada a la Intranet... NO ÉS GRÀCIES A LA DEMANDA NI
INSISTÈNCIA de cap organització sindical i MENYS d’UGTsap
com es desprèn de seu ignominiós comunicat.
Tota organització sindical honesta, treballadora i propera a la realitat
del Col·lectiu, no és el cas dels majoritaris, reconeix que qualsevol
AVANÇ en AQUESTA ADMINISTRACIÓ, és gràcies a la
implicació, lluita i revindicació del col·lectiu, especialment d’aquells
què fins i tot en perjudici personal s’exposen obertament i són
etiquetats, criticats i fins i tot perseguits per coaccions.
Del tema BTP com tants altres temes que hi ha hagut, es comença per queixes que fan els moss@s, segueix la
valoració del SindiCAT i posteriorment es realitza la denúncia o demanda.
Novembre de 2011, registre i comuniCAT: http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/comuBTPrenovacio.pdf.
En aquest, per primer cop demanaven la NO RENOVACIÓ del BTP al col·lectiu, ja que sense aquesta força,
la petició és banal tot i ser legítima i necessària.
Març de 2012 el CAT recorda al col·lectiu: http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/btp.pdf per seguir sumant
forces envers a la NO RENOVACIÓ del BTP.
Abril de 2012, UGTsap registra http://www.sap-ugt.cat/?p=19203 així considerem que suma forces per la NO
renovació del BTP.
Maig de 2012, amb la fallida Plataforma Intersindical constituïda, MOSSOS en LLUITA, comunicat núm. 39:
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/lluita39.pdf es suma a la força pel BTP.
Fa unes setmanes vàrem tenir novetats de què companys eren “pressionats” per comandaments per tal de
desistir del seu posicionament en vers a la No renovació del BTP. Vaig fer-ho saber i denunciat per Facebook,
Twitter, Whats-App i també vaig fer reunions amb Caps de Regió. Dies després, ja rebem ítems que la Casa té
voluntat positiva.
Dissabte passat, 10 de novembre, a la Intranet es penja la novetat de la DGP envers al BTP.
Explicat tot això, vull expressar el meu rebuig al comunicat de l’UGTsap, el qual considero una altra
manipulació i conducta PIRATA a la que ja ens tenen acostumats. Que vulguin meritar-se d’una, encara no
confirmada millora, QUAN EL MÈRIT ÉS DE TOTS ELS COMPANYS I COMPANYES QUE NO
RENOVEN EL PERMÍS BTP TOT I REBENT LA PRESSIÓ DELS COMANDAMENTS I LES
CRÍTIQUES D’ALGUNS COINCIDENTS DE FEINA, ÉS DE POCAVERGONYES !!!.
Per acabar vull deixar-vos una cita que corre per Twitter i Facebook:
“ELS ESQUIROLS MAI HAN RENUNCIAT A ALLÓ ACONSEGUIT PELS QUE HAN SECUNDAT
VAGUES I REIVINDICACIONS”
Ramón Labrador Belzunces.
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