
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL DESGAVELL DEL DEPARTAMENT (1ª part)
Després de quasi un any del sorprenent nomenament de l'Honorable sr. Puig com a conseller d'Interior, 
el sainet del nomenament del Secretari General del Departament (cas Crespo), l'esperpèntica presència 
provisional del sr. Delort fins el nomentament d'un desconegut Director General, ara, toca el torn a la 
subdirecció de Recursos Humans ( la interlocució habitual dels sindicats). 
canviat a la subidrectora i han col·locat un altre pedaç d'inc
de treball, una persona  procedent de l'Ajuntament de Barcelona a on ha treballat força anys, 
Josep Maria SANS. 
 
Al cas, ens va convocar per reunir
la inoperància del Departament i esperàvem el resultat d'aquesta reunió per comunicar
Nacional d'avui, dia 27-10-2011 i decidir en funció d'aquest contingut.
 
Tot just ser investit el Molt Honorable sr. MAS com a president vam comunicar, p
prioritats del sindicat. Tan aviat com l
demanar les nostres prioritats, els hi vam dir. Tan aviat com va ser nomenat el Secretari General del 
Departament, es va reunir amb nosaltr
amb el Director General. Ha passat un any i, ara, el nou subdirector, resulta que ens convoca a 
reunió per PREGUNTAR-NOS PER ENÈSSIMA VEGADA les nostres prioritats
 
Hi ha alguna mena d’organització en el funcionament del Departament?
aixequen la camisa? INOPERÀNCIA ABSOLUTA DURANT UN ANY i, per lo parlat , en tenim 
per temps: 
 

− ESTABILITAT HORÀRIA (Q5M).
− REDUCCIÓ DE JORNADA (en equitat a reducció de s
− DIÀLEG VERS INVESTIGACIÓ.
− MODEL DE COS.- No s'ha de parlar d'això amb els sindicats.
− COMPLIMENT DEL PACTE D'EQUIPARACIÓ.
− COMPLIMENT DEL PACTE DE SEGONA ACTIVITAT.

que els companys amb 50 anys o 25 anys de servei no facin nits.
− JUBILACIÓ ALS 60.- Ni hablar.

 
És a dir, el nou subidrector ens convida a fer de comparses del Departament
respectarà els alliberats, tot i que ens re
 
Hi algunes coses de la reunió que no expliquem per vergonya aliena. Aquesta reunió ha esvaït els 
dubtes del Secretariat Nacional del CAT i marca un abans i un després que anireu percebent dia rera 
dia, setmana darrera setmana. LLUIT
QUE NO ENS VOLEN DONAR MITJANÇANT EL DIÀLEG, i espe rem comptar amb tu per 
aquesta lluita. 
 
SALUT ! 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions.
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ESTABILITAT HORÀRIA (Q5M).- Inassumible. 
REDUCCIÓ DE JORNADA (en equitat a reducció de sou) .- Inassumible.
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que els companys amb 50 anys o 25 anys de servei no facin nits. 

Ni hablar. 

el nou subidrector ens convida a fer de comparses del Departament
respectarà els alliberats, tot i que ens reduirà les subvencions. 

Hi algunes coses de la reunió que no expliquem per vergonya aliena. Aquesta reunió ha esvaït els 
dubtes del Secretariat Nacional del CAT i marca un abans i un després que anireu percebent dia rera 

LLUIT AREM PER ALLÒ QUE EN DRET ENS CORRESPON I 
QUE NO ENS VOLEN DONAR MITJANÇANT EL DIÀLEG, i espe rem comptar amb tu per 

Enric ALSINA ILLA, SG del CAT en funcions.                            CATalunya a 27 d'octubre de 20
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