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LAMENTABLE DESCONSIDERACIÓ I PRESA 

DE PÈL AL COL·LECTIU A LA COMISIÓ 

PERMANENT DEL CONSELL 

 
Ahir dia 04/07/2012 vàrem assistir a la reunió de la comissió que es va determinar al Consell de Policia 

per demanda dels sindicats, que hauria de fer possible recuperar la negociació entre sindicats i la nostra 

DGP. 

 

Lamentablement no va ser així. Amb un acte de total desconsideració al col·lectiu ens reunim segons els 

propis interlocutors, amb la segona divisió del Departament, Subdirector General de Recursos Humans i 

Cap d’Àrea de Relacions Laborals (cal esmentar que tots dos havien participat en les reunions 

anteriorment mantingudes amb el Departament). 

 

Ahir va quedar palès que, a la primera divisió del Departament, Secretari General, Director General i 

Directora de Serveis, no els preocupa una merda les problemàtiques específiques del nostre Cos. Tot i 

rebre l’escrit de petició de temes a tractar a la reunió, amb un inesperat acte de covardia i 

desconsideració absoluta, es van inhibir... munten un escenari de reunió amb interlocutors no vàlids 

(repeteixo segons ens esmenten ells mateixos) i argumenten que els temes a tractar proposats  no eren 

del seu àmbit i, per tant, ho haurien d’elevar.  

 

Sense poder entrar en cap dels punts proposats i difosos en el comunicat 40 de la Intersindical, vàrem 

ser receptors altre cop del xantatge que el Departament pretén imposar-nos amb l’acceptació de tot el 

document proposat, del qual  tots coneixeu el contingut, adduint que no es tractarà cap dels seus punts 

de manera independent. Alhora, vàrem haver d'aguantar que la comissió era fruit de les lamentacions 

sindicals en el si del Consell de Policia; lamentacions? ens convoquen perquè els fem llàstima?    

 

Està clar companys i companyes, que aquest Departament difon públicament una empatia pel nostre 

col·lectiu que, en la realitat interna, deixa molt que desitjar. Està clar que no tenen cap mal de ventre a 

l’hora de NO reconèixer l’especificitat de la nostra feina, i això, ens aboca dins un marc de greuges 

comparatius amb la resta de funció pública, conculcant-nos drets i gaudiments molt per sobre de la resta 

de treballadores i treballadors públics. 

 

Companys/es hem de protagonitzar un viratge d’aquesta  actitud  Departamental, hem de fer més notable 

la davallada en la seguretat pública ja existent que està provocant la Direcció del nostre Cos, hem de fer 

ingovernables les nostres comissaries,  està clar que volen la guerra en lloc de la pau social i està clar 

que els haurem de donar el que volen si volem mantenir la dignitat en la nostra feina.  

 

Jordi Costa Ruiz.  

Secretari General del CAT 
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