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COMUNICAT
Des del comitè del CFPA i en referència a la publicació de data 05/11/2020 a un
mitjà de comunicació digital del Principat, amb el titular “La direcció de la
policia admet davant els sindicats la mala gestió del cas de les
amenaces”, volem manifestar el següent.
Pel que fa al propi titular, dir que cap membre del comitè ha manifestat al mitjà
que en la reunió duta a terme en data 04/11/2020, la direcció admetés la mala
gestió del cas de les amenaces.
El comitè, amb la demanda de l’afiliat, va voler informació sobre l’assumpte així
com la situació actual de l’agent, exposant la direcció únicament el procediment
emprat i en cap cas va admetre la mala gestió.
Això no vol dir que des del sindicat estem d’acord o no amb la resposta, volent
únicament amb el corresponent comunicat, deixar palès que no són
manifestacions procedents de fonts sindicals, desconeixent qui pot haver-les
efectuat.
Des del comitè i en concret el seu president, persona autoritzada en informar i
fer declaracions als mitjans de comunicació, va rebre demanda del periodista
que signa la notícia, responent textualment “ahir vam fer una reunió amb la
direcció per a tractar demandes de feia ja un temps així com altres recents. Encara,
però, van quedar pendents punts que per temps no es van tractar i que ho farem en
una propera reunió. Ara el sindicat ens hem de reunir, analitzar el que ens van dir i
valorar si les explicacions han respost a les inquietuds o no. Entre els punts tractats, la
majoria de funcionament, es va parlar del tema del policia, ja que és un afiliat nostre i
ens ho va demanar. Sobre aquest punt, el sindicat no vol manifestar-se, en trobar-se
l’assumpte dins d’un procés judicial i respectant la intimitat de la persona”.

Puntualitzar que en el supòsit que la direcció del cos, tal i com diu el titular,
hagués admès la mala gestió del cas, des del sindicat s’hauria exigit
responsabilitats a qui correspongui.
A més, dins l’article s’esmenta que el SIPA havia delegat al CFPA la seva
representació en la trobada, fet que no és així, ja que el CFPA actuava sol i
únicament en representació dels seus afiliats.
Escaldes-Engordany, 10 de novembre de 2020.
El comitè executiu

