COMISSIÓ PERMANENT:NEFASTA
REPRESENTACIÓ TEATRAL DE
L’ADMINISTRACIÓ I EL SEU SINDICAT AFÍ.
Avui dia 08/02/2013 hem estat un altre cop testimonis de la NO voluntat negociadora tan
denunciada per algunes organitzacions sindicals. Un cop eliminades les comissions de treball
obertes fa dos anys, la Direcció General i el sindicat majoritari es reuneixen clandestinament “vull
dir unilateralment” per tancar “acords” abans de convocar la comissió permanent que ha de ser
l’àmbit on aquesta administració ens obliga per tal de poder negociar.
El nou format de mini Consell de Policia, ens ha informat del nou concurs general que se’ns dubte
preveiem conflictiu a les destinacions de Barcelona.
- Places d’agent que surten a concurs 1746, caporal 160, sergent 33 i sotsinspector fent un
esforç quasi històric una (1) plaça.
Compromís d’establir, en referència a les places fixes a USC BCN, un 70% adscrites amb caràcter
definitiu a les 13 destinacions contemplades i, el 30% dels efectius restants amb places fixes a
USC BCN –però- sense adscripció a destinació, és a dir, com fins ara.
En el global del Cos, després de la resolució del concurs, es situarà en el 15% aquesta maleïda
provisionalitat. Per “enèsima” vegada, hem demanat que se’ns informi del total de places en
provisional real que tenim al Cos en l’actualitat.
A Barcelona tot, el que tingui plaça definitiva a USC -després de la distribució que va realitzar
l’oficina de suport regional el dia 27/01/2013 vers els efectius i la destinació que ocupaven la data
esmentada- serà el referent per l’adjudicació de places a les 10 ABP’s i a les 3 Àrees de destinació
( ARSET, DISPOSITIUS, ARIACD ) que contemplarà el concurs a BCN. Hem demanat que als agents
amb plaça definitiva que en aquest moment es troben a l’ACD se’ls contempli la destinació de l’ABP
de procedència per poder adscriure’ls de la mateixa manera que la resta d’agents amb plaça
definitiva en el concurs. La data prevista de publicació del concurs seria dins de la setmana de l’11
de març.
Un cop més, pel referit en la introducció del Subdirector General, la reunió d’avui ha estat una
imposició on no hi ha hagut cap possibilitat d’esmena ni d’aportacions, la cosa estava clara, ja
tenien el SI del sap-ugt i de les associacions i sindicats que d’ells pengen; cosa que amb
desvergonyia, el Subdirector General, ja ni intenta dissimular reconeixent, per exemple, la reobertura -en el darrer Consell de Policia- del punt de la compactació tractat in-situ per la
totalitat de sindicats, posteriorment a que SME,SPC i CAT vàrem decidir marxar de la reunió del
Consell esmentat. Just abans de tractar la compactació se’ns presenta per primer cop -creiem que
a SME i SPC també- el nou redactat; mai signarem res sense poder realitzar prèviament un mínim
anàlisi i així ho hem esmentat. La sorpresa ha estat que després d’imposar-nos un recés sense
demanar-lo cap organització sindical, ens comuniquen que qui no signi en aquell moment no podrà
formalitzar la seva signatura en l’acord? i ho haurà de fer mitjançant una demanda... d’adhesió???
Finalment, hem demanat que es suprimís la paraula “excepcional” del punt 1.2 de l’acord, ja que
suposava una penalització vers la resta de gaudiments de reducció on la possibilitat de renúncia SI
que existeix, la qual cosa també se’ns nega. NO podem acceptar que un dret que ja fa massa
temps que se’ns està conculcant, ara l’haguem de signar sense poder ni demanar la supressió
d’una paraula que legitima totalment a l’administració a determinar quan i com serà d’excepcional
el motiu.

GRÀCIES PER LA PANTOMIMA, NO CALIA, JA EREM
CONEIXEDORS DE LA CONNIVÈNCIA SAP/ADMINISTRACIÓ!!!
Jordi Costa Ruiz, Secretari General del CAT-ME.
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