MUNTATGE PIRATA DEL
COMUNICAT DE LA PLATAFORMA
DE POLICIES DE CATALUNYA
Davant l’aparició i la difusió d’un comunicat de la Plataforma de Policies de
Catalunya on apareix de manera il·legítima el nostre logo, volem esclarir que
aquesta organització està desvinculada de qualsevol dependència política i molt més
de qualsevol utilització fraudulenta del nostre logo, PER TANT, EL CAT EN

CAP MOMENT HA DONAT SUPORT, NI HA SUBSCRIT, NI HA
CONVOCAT A NINGÚ A LA CONCENTRACIÓ QUE ES FARÀ
EL 12 D’OCTUBRE A BARCELONA.
Tanmateix hem demanat que des de la Plataforma de Policies de Catalunya s’emeti
un comunicat públic per tal de difondre la veritat i alhora determinar qui està darrera
d’aquesta mala fe i d’aquest acte de PIRATERIA, que vist com s’ha produït i aquí
s’ha volgut danyar, no és gens difícil d’intuir dins del Cos de Mossos d’Esquadra.
Els que són capaços de comprar vots, també son capaços de crear i difondre un
muntatge PIRATA de comunicat per tal de desacreditar a la resta d’organitzacions
sindicals del nostre Cos.
La nostra organització no defugirà dels esforços que siguin necessaris per detectar
els autors de l’acte de PIRATERIA i de la seva difusió il·legítima i barroera. Actes
com aquest ens constaten amb qui estem acompanyats per l’exercici de l’acció
sindical pel col·lectiu.
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NO SECUNDEM LA CONCENTRACIÓ DEL
DIA DE LA HISPANITAT
Durant el dia d’ahir es va difondre a les xarxes socials i
per correu electrònic un comunicat presumptament
impulsat per la Plataforma Catalana de Policies, de la
qual SME-CCOO, CAT i SPC en formem part, i en el qual
es convoca als policies a participar a la concentració
que s’ efectuarà el dia 12 d’ octubre a la plaça de
Catalunya de Barcelona tot indicant que NOSALTRES
RECOLZAREM I SECUNDAREM AQUEST ACTE DE
CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA HISPANITAT.
En relació a aquest comunicat l’SME-CCOO, CAT i SPC volem fer públic de manera
contundent que:
-

Fetes les comprovacions oportunes amb el propi Secretari General de la
Plataforma Catalana de Policies, es confirma que AQUEST COMUNICAT ÉS FALS
i que, en cap cas, ha estat publicat per la referida plataforma.

-

La Plataforma Catalana de Policies presentarà la corresponent denúncia per ús
fraudulent de les sigles sindicals.

-

L’ SME-CCOO, CAT i SPC ens seguim mantenint al marge de temes polítics ja que
la nostra única prioritat i raó de ser és la lluita pels drets laborals del Cos de
Mossos d’ Esquadra i no pas entrar en guerres polítiques de cap índole ja que per
això ja està la nostra deteriorada i qüestionada casta política.

-

Els sindicats sota-signants estem farts que algunes persones i/o organitzacions
es dediquin a jugar tant brut amb temes tant delicats com aquest i és per això que
estem disposats a emprendre totes les accions legals que tenim al nostre abast
per aconseguir que aquesta conducta sigui castigada amb la major contundència
possible.

-

Creiem que s'ha produït una vulneració de la normativa de protecció de dades i
recomanem els agents que han rebut aquest correu fals que, per seguretat, es
posin en contacte amb el seu sindicat, ja que hores d'ara desconeixem quin ús
s'ha fet de les dades personals dels policies afectats.
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