
 
 
 

-SEGUIM PRESSIONANT- 
 
Les quatre organitzacions sindicals representatives del Cos de Mossos d’Esquadra el dia 
14 de juliol vàrem convocar als mitjans de comunicació per, entre altres coses, 
demostrar que no som nosaltres els que vàrem faltar a la veritat en l’anterior roda de 
premsa, segons declaracions posteriors de la Consellera on ens acusava de “poc 
representatius i mentiders”. 
 
Per segona vegada vàrem denunciar: 

-La manca d’un sistema horari, on la prioritat sigui la conciliació entre la vida 
laboral i familiar ( tornar al Q-5 mentre no es desenvolupi un sistema horari mes 
estable, per exemple el torn fix)  

 -La greu mancança de recursos materials del que disposen els agents. 
-La manca d’efectius humans i la manca de coordinació entre cossos policials 
Riscos laborals: no aplicació de la Directiva 89/391/CEE del Consell d’Europa de 
12 de juny de 1989 en el sentit de crear una normativa específica en matèria de 
riscos laborals pels cossos policials, tal com recull l’article 3 segon paràgraf de la 
Llei 31/1995.  

 
A la roda de premsa vàrem fer lliurament d’un dossier on recollíem, entre altres 
qüestions, informes de cada un dels sindicats sobre deficiències en algunes 
dependències policials de Barcelona, escrits que en el seu moment es van fer arribar a 
l’Administració. 
 
Companys, això no queda aquí, doncs seguirem convocant rodes de premsa  per seguir 
denunciant la llarga llista de deficiències que pateix el nostre col·lectiu. 
 
Que ha de saber la Sra. Consellera que només volem que ens rebi per tal de poder 
dialogar i buscar solucions a la gran problemàtica existent dins el nostre cos. 
 
Tot i que fins ara està fent cas omís a les nostres peticions de diàleg, no ens desanimem, 
i continuarem denunciant i defensant  públicament unes condicions laborals dignes.  
 

ARA O MAI COMPANYS !!! 
 
 

Estigueu atents als comunicats 
 

SPC   SAP   CAT   APPA 
 
Catalunya, 20 de juliol de 2006 


