
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS PIRATES DE LA COMISSIÓ                                                                         
EXECUTIVA DEL SAP-UGT   

 
Lamentables maneres de fer de la UGT que, amb un acte de  

PIRATERIA i POCAVERGONYA total, s’intenta 
atribuir el treball i l’esforç d’altres. 
 
Un cop sembla que la SGRH ha donat llum verda (“NO DE 
MANERA OFICIAL”), a l’ampliació de criteris per a la 
prolongació de les comissions de servei i adscripcions 
provisionals per a les dones que han estat mares fins a 
la fí del permís de lactància, els ugetristos es volen 
atribuir l’autoria d’aquesta fita. 
 
VERGONYOSA ACTUACIÓ SINDICAL JA CONEGUDA I 
TAMBÉ CARACTERÍSTICA D’AQUESTA ORGANITZACIÓ. 
 
Agrairíem que mireu i llegiu el comunicat penjat a la pàgina 
web del CAT-ME de data 17/09/2008. 
 
http://www.elsindi.cat/pdf/denuncies/incluir_criteris_comissi
o_serv_alletament.pdf 
 
Segons ens ha confirmat la mateixa SGRH, actualment 
només hi ha dues companyes gaudint d’aquesta nou criteri 

únicament instat i tramitat pel CAT, una des 
de setembre (data que registrem l’escrit adreçat a 
l’Honorable Conseller) i l’altre amb el permís autoritzat des de 
finals d’octubre. Casualment les dues tramitades i 
presentades per la nostra organització. 



 

 
Aprofitem per comunicar a totes les companyes que puguin 

estar en aquesta situació i DIEM A TOTES, NO NOMÉS 
A LES NOSTRES AFILIADES, que es posin en contacte 
amb el CAT per tal d’efectuar els tràmits i/o d’ésser 
informades. 
 
Nosaltres esperàvem, tot i tenir de manera oficiosa el vist i 
plau de la nostra proposta, la resposta oficial de la 
Subdirectora General de Recursos Humans. Ho esperàvem 
perquè així vàrem quedar amb la subdirectora per tal 
d’efectuar el comunicat a tot el col�lectiu, a data d’avui 

encara no la tenim. Per tant  queda clar i 
constatat el tracte de favor que rep la UGT 
quan comuniquen de manera oficial allò 
que encara no ho és. 
 
Per finalitzar volem denunciar aquestes pràctiques de 

PIRATERIA exercides per SAP-UGT adjudicant-
se una feina que no són capaços ni de 
plantejar-se-la.  
 
El que menteix, usurpa i manipula té un 
nom ..... 
 
S’agafa abans a un mentider que a un coix 
UGETRISTOS. 
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