
 

 

UGT-SAP & ADMINISTRACIÓ: 
EL DESCONCERT COM ESTRATÈGIA 

 
Finalment, el nou conseller s’ha presentat davant tots els sindicats en el Consell de Policia. De 
manera bilateral ja ho havia fet amb altres sindicats, però no pas al CAT. Un Consell de Policia, 
marcat per l’incompliment del termini de convocatòria -més de dos mesos- pactat prèviament amb 
el sindicat majoritari, que es dedica a desmobilitzar al Col·lectiu promovent una concentració per 
després anul·lar-la i posteriorment reiterar la primera convocatòria, quelcom inversemblant. 
Potser, aquest sindicat que domina en TOTES les escales jeràrquiques d’aquest Cos, li provoca un 
vertigen considerable el no saber si defensen als agents de la bàsica, els interessos de la intermèdia, 
les polítiques de l’executiva o les incompetències de la superior... 
 

Així estan les coses, el sindicat que ha aconseguit una majoria absolutíssima (amb la connivència 
del Departament d’Interior) i que disposa de la gran majoria dels mitjans humans per –en teoria- 
defensar les condicions laborals de col·lectiu CME, es dedica a desmobilitzar i desconcentrar-lo. 
Davant aquesta trista i crua realitat, no tenim alternativa: continuar i incrementar les 
reivindicacions i denúncies de les nostres, cada cop més, condicions insalubres i indignes que ens 
impedeixen fer la feina amb la mínima seguretat, auto-protecció i professionalitat.  
 

Ahir estàvem presents al carrer per externalitzar i publicitar el llarg conflicte laboral dels Moss@s. 
Ahir estàvem presents, a la taula del Consell de la Policia, per ser testimonis i per fer constar en 
acta, un seguit de connivències malintencionades entre la part social majoritària i l’administració. 
Ahir, avui, demà i passat demà, promourem totes les accions d’agitació que creguem convenient 
per mobilitzar i externalitzar al màxim el nostre conflicte, per tant, no deixarem ni cedirem la 
iniciativa de la recuperació de tot el que hem perdut, sense cap compensació ni mirament envers la 
nostra especificitat. 
 

Companys, ens reiterem, l’aportació de cadascú -començant des del propi lloc de treball- és molt 
important, AQUESTA ÉS LA CLAU. Ningú farà les coses per nosaltres, fer-les conjuntament i 
organitzadament és garantia per presentar una batalla digna. Cal córrer el camí del clam al 
compromís; del nostre compromís, en primer lloc, i el de tothom. Recolzeu les mesures (avalades 
pel CAT,SME i SPC) per tal de forçar a l’empresa a negociar. Companys, col·laboreu amb nosaltres, 
fem partícips cadascú al nostre entorn; en especial cap aquells que no creuen en la lluita, parleu-ne, 
no defugiu en l’intent de generar il·lusió, transmetre els valors de la solidaritat, de fer veure que 
lluitem per quelcom que és just i ens pertoca, per la nostra dignitat.   
 

La unitat és possible, Tots contra les retallades, Tots 

contra l’administració despòtica, tots contra la 

majoria silenciosa del consell de policia!!! 

 
 
Catalunya, a 8 de març de 2013. 


