Comunicat per l’afiliació
Per tal d’ampliar el nostre posicionament vers l’acte de concentració de l’UGT i els seus
posteriors comunicats, hem cregut necessari fer-vos arribar més informació que creiem
ajudarà a entendre la nostra no adhesió a l’acte de concentració del dia 18.

No volem ser partícips:
- de maniobres polítiques que s’originen als despatxos a canvi de tractes de favor
esmentats anteriorment en diversos comunicats .
És ara quan s’adonen de la indefensió de companys, quan portem anys amb expedients
disciplinaris. Que ens expliquin, com han aconseguit unes mesures cautelars sense
pèrdua retributiva per dos companys (no coberts per l’assegurança de l’UGT) i en canvi,
tolerin que es dilatin les mesures cautelars amb pèrdua retributiva dels companys del
grup d’atracaments (d’altres sindicats)... quan han hagut manifestacions del sr.Delort i
corroborades pel sr.Olmos dient que s’aixecarien a finals del passat mes de gener. Està
clar que aquests dos directors els són més pròxims... del sindicat mare!!!.
- de la manipulació del col·lectiu que està exercint l’UGT-SAP.
Es queixen de la manca de regulació de les condicions laborals després de signar acords
vergonyosos on tots hem hagut de patir la pèrdua de garanties laborals i d’increment de
romanent que generen els meravellosos quadrants signats per ells.
- de la mentida de l’UGT-SAP. És fals que ens comuniquin la intenció de convocar. El
comunicat de concentració ja estava penjat a la seva web. Així no es pot abanderar la
unitat sindical.
Que diguin clar quin ha estat el motiu de desconsiderar allò que estava consensuat amb
quatre dels cinc companys del grup d’atracaments, de no fer cap acte públic i demanar al
Conseller Saura una reunió, convocada pel proper dia 20 de febrer, per tal de solucionar
l’estat de necessitat que estan passant els companys i les seves famílies i per què,
unilateralment, sense prèvia informació ni diàleg amb les altres organitzacions llença’n
un comunicat de concentració, on ens acusen de grocs adduint a un pacte de drets
sindicals que nosaltres, el CAT, desconeixem, però que un cop més, delata als pirates
que reben informació que a altres no arriba. Estem encuriosits per saber això que, sembla
ser, surt de la part més alta del Departament, que tant els molesta i que els aboca a
confondre a tot el col·lectiu.
Hi ha “guerra interna” dins el Departament d’Interior, els socialistes i els seus acòlits de
la UGT tenen ganes de fer merder. Tothom és lliure de fer de titella un dimecres al matí.

QUE PARLIN CLAR , QUE NO ENGANYIN AL COL·LECTIU.
Secretariat Permanent, CATalunya febrer del 2009.

