RESTABLIM LA NORMALITAT
CAMPANYA VAL DE ROBA A LA DIVISIÓ POLICIA CIENTÍFICA (DPC) I
L’ÀREA CENTRAL D´ANÀLISI DE LA CRIMINALITAT (ACAC)
És sabut pels membres de la Divisió Policia Científica i Àrea Central d´Anàlisi de la Criminalitat
de les diverses gestions efectuades pel CAT als efectes d´entrega del val de 200 euros
bescanviable per roba de paisà en aplicació de l´Annex 2 de l´Acord de la Direcció General de la
Policia amb les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d´esquadra sobre la
utilització de la uniformitat en determinades unitats policials de data 18 d´octubre de 2007
publicat al DOGC en data 28 de febrer de 2008.
Fins i tot realitzades de les peticions a efectes interns seguint els elements constitutius de dret i
de comunicació derivatius de la Instrucció 3/2008, de 29 de febrer.
La resposta ha estat la NEGATIVA però sense fonamentació jurídica seguint els preceptes de
contingut de l´art. 54 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Davant d’aquesta discriminació entre treballadors/es del Col·lectiu del Cos de Mossos
d’esquadra iniciem la campanya activant:
Primer.- Presentació de la sol·licitud administrativa presentada en data 25 de maig de
2011 que s´adjunta. DEFENSA COL·LECTIVA com a sindicat arribant, com sempre, fins
la seu judicial.
Segon.- Activació d’ACCIÓ SINDICAL traslladant la incidència a les taules actives de
negociació, fins i tot la pròpia de l´acord afectat.
Tercer.- OFERIR a tots els interessats/des els serveis jurídics als efectes de conduir la
situació de convalidació de l’acte administratiu (annex del Decret 3/2008, de 29 de febrer,
petició dels anys anteriors del val i el pagament d´aquest any, sempre a efectes
individuals, amb la singularització de cada cas.
ACTIVACIÓ de la sol·licitud administrativa,creació de l’acte administratiu recurrible,
esgotar la via administrativa i plantejament en seu judicial de demanda al Contenciósadministratiu.
Des d´aquesta organització que represento al Complex Central vull animar a tots i totes,
tirem del carro i exercim la total acció sindical i jurídica en defensa del nostre dret passiu
assolit en l´acord

PRESENTEU RECURS!!,

Truca al SINDICAT !! el CAT ja està en marxa!!

Joan J. Navarro i Subirés. Delegat CATME Complex Central d´Egara.
Catalunya, 26 de maig de 2011

