Persecució sindical per part de la DAI
Al Consell de la Policia del passat dia 10 d'abril es va introduir un expedient disciplinari
obert contra un representant de l’USPAC per portar dues peces de roba del CME
“tunejades” amb adhesius del sindicat que tapaven l’escut del CME i de la Generalitat
de Catalunya (una boina i un anorac), aquestes peces de roba les duia mentre participava
en una manifestació a Barcelona convocada per una plataforma sindical de diferents
sindicats policials (entre ells, l’USPAC i el CAT), segons la DAI aquesta conducta és una
falta greu del nostre règim disciplinari: “Els actes i les conductes que atemptin contra
la dignitat dels funcionaris, contra la imatge del Cos i contra el prestigi i la
consideració deguts a la Generalitat”.
A l’anterior Consell de la Policia, el del dia 8 de febrer, es va introduir un expedient
disciplinari obert contra la nostra representant del CAT a Girona, i que també efectua
les tasques de portaveu, per penjar un vídeo a la pàgina web del nostre sindicat en data
16 de gener de 2017 en el que es feia ressò d’unes notícies de premsa relacionades
amb el major del cos, el senyor Trapero, i que era especialment crític amb la seva
actuació en els fets de Rubí, on, volem recordar, un company del cos va resultar greument
ferit i el nostre Major, malgrat que el jutge havia denegat l’habeas corpus” va decidir posar en
llibertat l’autor dels fets. Segons la DAI aquesta conducta també era una falta greu del
nostre règim disciplinari: “Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat
dels funcionaris, contra la imatge del Cos i contra el prestigi i la consideració deguts a
la Generalitat”.
Casualment, al vídeo en el que es criticava l’actuació en el cas Rubí del nostre Major,
hi sortia una notícia que potser cal ara recordar:

No es va fer cap investigació, ningú va ser sancionat per aquest cas de cabaret
sexista en un acte institucional del Cos, utilitzant gorres de l’escala bàsica, que us
sembla? A la DAI li tremola la mà si els responsables són alts comandaments!!!

