
 

 

 

 
SAPS LES ENCOBERTES INTENCIONS D’UN 

REFERÈNDUM??? 

 
Sorprenent anunci publicat per la UGT –en versió comunicat- de la voluntat d’efectuar un referèndum 

vers l’última proposta de l’Administració.  

Bé... amb anterioritat a aquest “cop de teatre” de la UGT, es publicaven les dates d’assemblees en 

format Intersindical on es convoca al Col·lectiu a la seva participació; llavors, per què aquest 

posicionament de la UGT -de manera unilateral- justament ara, “passant” de la Intersindical i dels 

resultats de les properes assemblees?  

Bé, els que coneixem les maneres de fer dels dirigents d’aquest sindicat, podem intuir-ho, és una bona 

opció de manipulació i pirateria. Simplement, menteixen més que parlen. 

Ho resumeix aquesta frase, al final del seu comunicat: “D'aquesta manera s'obrirà un procés de 

participació on tothom podrà valorar el que l'Administració finalment ens ofereixi”. Òbviament, s’estan 

cercant un escut, legitimant a l’Administració a portar la iniciativa. 

Alhora, ressalten la “dificultat d’alternativa pal·liativa” predisposant al no hi ha res a fer, tònica que 

hem anat copsant amb la manca d’iniciatives mostrada a les diverses reunions de la Intersindical.  

En definitiva, s’estan justificant davant del col·lectiu, rentant-se les mans, passant la “patata calenta” als 

treballadors i treballadores, dinamitant qualsevol possibilitat d’una estratègia clara d’acció sindical, 

facilitant –d’aquesta manera- el joc a l’Administració i el seu estatus de buròcrates. 

 

Srs. del la UGT: 

- Aquest és el respecte que li teniu al col·lectiu que us ha fet majoritari?   

- Renuncieu a la reivindicació o lluita per aconseguir allò que ens pertoca?  

- És ara, amb la DAIcacera, que us han marcat la desmarcada de l’intersindical?   

- Ja teniu pactat alguna proposta que millora mínimament la darrera i voleu legitimar-la?  

 
Malauradament tenim un sindicat majoritari que no SAP, o no vol portar la iniciativa.  

La majoria obtinguda a les urnes ni la senten ni la tenen a les seves bases; potser, també com en el nostre 

Cos, aquest “sindicat” està força jerarquitzat i altament polititzat. I és clar, amb aquestes circumstàncies 

el que cal és un referèndum; un referèndum fet a mida per la cúpula del Cos, que, com de costum, 

prioritza els interessos institucionals als dels treballadors. 

 

Des del CAT volem manifestar que no és el moment d’un referèndum, i molt menys si aquest està 

proposat i fiscalitzat per l’Administració amb el beneplàcit del SAP-UGT, una secció sindical que ha 

estat capaç de protagonitzar (amb la cooperació necessària de l’Administració) l’escàndol electoral que 

hem patit a les darreres eleccions. No s’arriba al referèndum per oferiment de l’empresa, ni per desídia, 

inoperància i comparsa sindical. Un referèndum exigeix d’una negociació prèvia i un preacord entre les 

parts en conflicte. I,”ara per ara”, estem a anys llum. 

 

 Hem de continuar amb les mobilitzacions del Col·lectiu per defensar i lluitar per unes condicions 

dignes en tots els àmbits, defensant allò que representa el sindicalisme: responsabilitat, objectius, 

accions i, si cal, lluita fins on faci falta. El Cos ho necessita i els seus membres ho estan exigint:  

 

MOSSOS EN LLUITA !!! 
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