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COMUNICAT.  
 
Des de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de 
l’Administració de Catalunya (CATAC - IAC) de Cubelles en relació a la 
contractació i nomenament temporal com inspector i cap de la Policia Local, un 
cop escoltades les explicacions per part dels responsables polítics, vol 
manifestar públicament la seva oposició i rebuig davant d’aquesta decisió presa 
per l’equip de govern. Perquè comportarà què qui ocupi temporalment aquesta 
plaça (en aquest cas un caporal provinent d’un altre municipi) en cas de presentar-
se a l’oposició que es convocarà disposi d’uns mèrits que és valoraran per 
aquest nomenament. Fet que al nostre entendre suposa una clara 
discriminació contra els companys/es de la policia local que volguessin 
presentar-se aquesta oposició. En conseqüència, novament ens trobem 
davant d’una decisió que no ha valorat la trajectòria, actuació professional, 
coneixements, l’experiència i antiguitat del personal de la Corporació. 
Incomplint els principis de mèrit i capacitat en la carrera professional i 
promoció interna i suposant un greuge comparatiu a la resta de personal. 
Per tot plegat, novament traslladem el nostre suport i recolzament als 
companys del SFP en les accions i mesures que emprenguin al respecte. 
 
Altrament us adjuntem un CATACCRAC sobre el tema dels permisos d’interès 
pels treballadors/es i us comuniquem que la Junta de Personal davant del 
malestar generat a la darrera Comissió Paritària ha realitzat un requeriment per 
tal que l’Ajuntament es pronunciï per escrit sobre els tràmits i procediments. 
 
 
Cubelles, 27 de gener de 2012 
 
 
Neus Brull i Sardà       Ramon Arenas i Prat 
Presidenta de la Secció Local     Secretari General de la Secció Local  
 

TOTS I TOTES DECIDIM!!!!  
Uneix-te a nosaltres!!  

Donar-se de baixa de la llista de correu: 
Si no desitges rebre més informació sobre la nostra secció sindical, pots donar-te de baixa a l’adreça de correu electrònic: cubelles@catac.cat. 


