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DESPLEGAMENT A BARCELONA
 
Des de l’ú de Novembre ja som a Barcelona. S’ha fet molta propaganda sobre el tema, però
per sobre de tot, m’ha cridat l’atenció l’anunci  “On és la mama?”, paradigma dels nostres
horaris, evidenciant possiblement un nen que, per tal de veure als pares, haurà de buscar-los
pel carrer. Ironia... realitat.
El desplegament tirarà endavant , la societat s’ho mereix, però l’empresa hauria de reconèixer
que si és així, serà gràcies a la força de voluntat de tots els homes i dones que treballen en el
Cos i no pas per les facilitats donades pels que manen.
Miraré de fer-vos un resum de “cosetes” que hem vist a les comissaries i de les condicions dels
companys que treballen en elles.
De les 10 comissaries amb les que s’hauria d’haver començat el desplegament, només hi ha una
que estigui acabada, la resta “Estamos trabajando en ello....”. Molt significatius són els vestidors
de dones... en una comissaria has de passar pel d’homes per accedir, a una altra funciona amb
urinaris (d’homes), o, senzillament, a 20 de novembre a la d’Iradier no hi havia res de res
(habitació buida per canviar-se i deixar la bossa a terra).  Sobre garjoles, a 1 de desembre,
les del centre de detinguts encara no estaven enllestides, les de la comissaria de Nou de la
Rambla necessiten urgentment una gran rehabilitació, i les de la comissaria d’Iradier són al
vestidor d’homes, s/c.
Les condicions de treball dels companys destinats a Barcelona són jornades de 8 hores amb
horaris especials (gràcies SAP i SPC), tenint com a referència els Q-5 i Q-6,  - tot i la
paraula, en un Consell de la Policia, del Subdirector General de Recursos Humans, en Ferran
Daroca, de què el Q-5 seria de 8’30 hores -. Les jornades amb uniforme del torns partits son
d’11 i 12 hores, “per facilitar la conciliació de la vida familiar, tan de moda darrerament”. La
sala de comandament és un caos, els companys que hi treballen pateixen les conseqüències
d’una ínfima planificació, amb una càrrega de feina brutal que està provocant molts problemes
de salut. S’ha de compartir un canal de treball entre 20-30 patrulles, amb la qual cosa, per
comunicar, es formen uns “pitotes” brutals... No es tenen extensions de cap ABP, ni guies de
BCN, han de treballar amb el VISCAT que triga una barbaritat i que gairebé ningú el fa
servir doncs no és operatiu. Es treballa sense “cascs” patint tota la contaminació acústica
durant les 8 hores de feina. I, per més INRI, al seu costat, veuen les condicions dels companys
de la Guardia Urbana, i és per posar-se a plorar.
La Unitat de trasllats penitenciaris Barcelona és un altre exemple. La planificació és inexistent.
Segons les intencions de l’empresa, en cap destinació hi hauria d’haver més d’un 30% d’agents
en pràctiques. Doncs bé, en cada un dels 3 escamots hi ha més del 40 % d’agents en pràctiques
que, a sobre, fan serveis de trasllats d’11 o 12 detinguts amb només 6 agents. Els perllongaments
són diaris, sense cap possibilitat de relleu en serveis a fora de la província de Barcelona.
Bé, ens podríem estendre durant línies i línies, explicant penositats i anècdotes d’aquelles més
inversemblants. Les fotos recents de la portada parlen per si soles de la situació dels centres
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de treball. Exemples clars del descontent dels treballadors, són les notes aparegudes a algunes
comissaries “No tenim taquilles, ni cafè, ni calefacció, ni aigua calenta, ni menjador, ni microones,
ni nevera, ....però n’hi ha d’altres que el que no tenen és respecte pels drets dels treballadors”
sic.
Per cloure aquesta editorial, fidel reflex al·legòric d’allò que està sent el desplegament a
Barcelona per nosaltres en quan a mitjans i condicions laborals, un cartell amb un rètol “
VESTIDOR DONES”, però què dintre no hi ha res.

(fotografia Comissaria Iradier, vestidor de dones a 30/11/05)

Honorable Conselleria, volem treballar, assumir el repte de la seguretat a Barcelona, donar a
la societat el que ella ens demana, siusplau doneu-nos allò que com a treballadors mereixem:
UNES CONDICIONS DIGNES.

Oscar Luis Juarranz Moratilla, delegat del CAT.

(Edició tancada en data  19/12/05)
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INFORMACIÓ SINDICAL
NEGOCIACIONS(?) AMB L’EMPRESA:

- CONDICIONS DE TREBALL EN
OPERACIONS QUE OBLIGUEN AL
MOSSO A ESTAR MÉS DE 24 HORES
FORA DE CASA.

SPC ha signat amb l’empresa (el SAP es va
retractar en el darrer moment) un acord que
regula les condicions de treball en operacions
de més de 24 hores. Nosaltres el considerem
insuficient i no l’hem signat per les següents
raons:

- No es computen les 24 hores com de
servei.

- No contempla el cobrament de les
indemnitzacions de servei que la
legislació preveu per aquests casos.

- No garanteix una qualitat mínima de
l’allotjament ni de la manutenció.

- No determina els horaris.
- No estableix els criteris de selecció.

L’aplicació d’aquest acord pot suposar que un
mosso sigui enviat de forma forçosa a la Vall
d’Aran una setmana, allotjat en un col·legi o
refugi, alimentat amb entrepans i ampolles
d’aigua, treballi de 8 a 13 i de 17 a 21 i no
rebi CAP COMPENSACIÓ. La signatura, com
a representants dels treballadors, de SPC
qualsevol reclamació per la via jurídica.

Els trets principals són:

- Primeres 8 hores de treball com a jor-
nada ordinària. Si se’n treballen més, a
cobrar com a extraordinàries.

- SI S’ESTÀ EN SITUACIÓ DE
DISPONIBILITAT, es cobraran el
40% de les hores, o sigui, has d’estar
vestit d’uniforme 10 hores i en cobres
quatre.

- Allotjament i manutenció a càrrec de
l’empresa, sense cap garantia.

En fi companys, ho sentim, cada cop anem més
enrere. Tenim l’esperança que a les eleccions
sindicals del 2.007 recordeu totes aquestes
coses.

* P.D. El dia 25 a la tarda, un dia abans de
l’inici de la cimera, d’urgència, l’empresa ens
convocà per dir-nos que pagarien totes les
hores a partir de la 5 ª i que totes les no
treballades computarien com de disponibilitat,
però, sense que consti per escrit (PAN PARA
HOY, HAMBRE PARA MAÑANA.)

- VIGILÀNCIA DE CENTRES
PENITENCIARIS

Alertats pels nostres delegats sindicals als
Centres Penitenciaris de Barcelona dels
efectes de reducció de personal que el
desplegament havia tingut en el servei ordinari,
vam demanar una reunió per exposar el pro-
blema i reclamar una solució abans que aquest
treball sota mínims tingués algun efecte que
haguéssim de lamentar.
A la reunió hi van assistir diversos delegats
del CAT, el Subdirector General de Recur-
sos Humans i el responsable policial del servei.
Se’ls va exposar la situació real d’efectius
que actualment treballen en cada centre
penitenciari i els efectes que això pot provo-
car en la seguretat del centre, dels propis
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policies, i vers els drets laborals establerts.
La resposta ha estat decebedora, policialment,
no consideren precària l’actual dotació
d’efectius dels centres penitenciaris, inclòs
insinuaven més reducció. Argumenten que tots
els serveis que deriven d’un CP però que, per
raons de seguretat o efectius, no puguin
realitzar els propis agents del centre, han de
requerir a patrulles de seguretat ciutadana.
També es va denunciar que dos agents en
pràctiques haguessin d’efectuar un trasllat
penitenciari, i això sembla que sí que ho
corretgiran.

Davant d’aquest resultat, recomanem als agents
que presten servei en centres penitenciaris,

- Que no permetin que els deneguin
l’exercici de qualsevol dret laboral per
manca d’efectius, ja que, suposadament,
el servei haurà de ser cobert per agents
de seguretat ciutadana.

- Que per qualsevol incidència que
obligui a una intervenció: estacionament
de vehicles, comunicacions des de
l’exterior, baralles, requeriments de
ciutadans, visites, etc, requereixin pa-
trulles de seguretat ciutadana.

- Efectueu notes informatives de totes
les incidències que la manca d’efectius
provoca.

Per nosaltres també seria d’interès tenir
coneixement de totes i cadascuna de les
incidències que es derivin d’aquesta mancança
d’efectius.

Esperem no haver de denunciar públicament,
en breu, la negligència del Departament com
a conseqüència d’un fet que evidenciï la
precarietat d’efectius amb que es desenvolupa
el servei.

- CONCURSOS CAPORALS, SERGENTS,
SOSTSINPECTORS

Durant el mes de novembre ens van passar la
proposta de bases per caporals, sergents i
sots-inspectors i van convocar-nos a una re-
unió per tal de valorar les nostres aportacions.

Després de 3 hores de reunió, el resultat és
que NO S’HA ACCEPTAT CAP DE LES
PROPOSTES SINDICALS.
De fet, s’ha constatat, una vegada més, que
els posicionaments del CAT i de l’empresa són
divergents, quan no confrontats. Si per ells
fos, seleccionarien al personal, únicament,
atenent al psicotècnic i al PGA. Si per
nosaltres fos, suprimiríem el PGA i valoraríem
molt més l’antiguitat, tenint molt en compte la
prova teòrica. Hi ha hagut moltes curiositats.
Per exemple, si fan selectives les proves
físiques és perquè ara volen que dediquem
temps lliure al físic. Això ens ha donat peu a
demanar que, si tan important és la forma fí-
sica, ens jubilin als 45 anys.
No volem ser derrotistes, però, com en moltes
altres qüestions, si aquest col·lectiu no es posa
les piles, aquesta gent se sortirà amb la seva i
cada dia anirem a pitjor.
Anant a lo positiu, RECOMANEM A TOTS
ELS AFECTATS,

- Impugneu les bases pels següents motius
(el CAT també ho farà):

· Puntuació de cursos sindicals
( no són centres oficials).

· No puntuació de cursos
d’especialitat.

· Proves físiques selectives i no
selectives per dues categories
d’una mateixa escala, només
aspirants a sergent.

· Proporcionalitat del PGA, 30 %
de la puntuació.

- Impugneu resultats de fase de mèrits
pels mateixos motius, us hi va la plaça.

No estem dient que guanyeu, ja ho veurem,
però cal pressionar per a que l’empresa
atengui les reivindicacions dels vostres
representants. Sense el vostre suport, mai no
ens faran cas.
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- REUNIÓ ENTRE ELS SINDICATS I
ELS CAP DE LA R.P.M. NORD

A primers de desembre, els sindicats ens
vàrem reunir amb el cap de la regió per a
parlar de les problemàtiques existents.

El tema estrella ha estat el grup de trasllats
penitenciaris diferenciat de seguretat
ciutadana Granollers. Des del CAT hem
denunciat la manera com s’ha creat aquest grup
i, concretament que:

- no hi ha hagut un oferiment legal
d’aquestes places i, en molts casos, s’ha
assignat a gent en contra de la seva
voluntat i utilitzant uns criteris que,
sembla ser, en el cas d’algun agent, no
es corresponen. Si esteu en aquesta
situació demaneu que us ho revisin.

- s’ha comunicat el canvi d’una manera
verbal i a contratemps, sense existir
cap acte administratiu i sense tenir en
compte que hi ha hagut una modificació
de la localitat de destí (Granollers) pel
fet que inicien el servei i el finalitzen
a Quatre Camins. Per tant, us instem a
què sol·liciteu  que us computin la jor-
nada laboral com si iniciéssiu i
finalitzéssiu el servei a Granollers.

- la manca de formació dels agents que
formen  aquest grup de trasllats

- i, en general, les condicions en quan a
espai, material, etc. amb que es troben

Per part del cap de la regió i en referència a
aquesta unitat de trasllats se’ns ha fet saber
que:

- En breu es tindrà una conferència
pròpia a la xarxa Nexus.

- S’ha habilitat una aula per als briefings.
- S’han fet gestions per a què el Dep. de

Justícia proporcioni un ordinador, ja

el tenen, a hores d’ara queda pendent
la presa de connexió.

- Han fet gestions per a habilitar una
zona freda en condicions

- Han instat al Cap de la DOPP per a què
hi hagi cabuda en la formació conti-
nuada d’un curs de trasllats
penitenciaris

- Han donat instruccions de què es
respecti l’horari de finalització del
servei

- Es farà un oferiment d’agents voluntaris
que estiguin interessats en entrar al
grup de trasllats i així la gent que no
vulgui estar pugui sortir-ne.

Pel que fa a C. P. de Quatre Camins, hem
demanat un estudi del mínims doncs, la majoria
de vegades hi ha més agents de S.C. Granollers
fent servei que no del mateix C.P., fet que
comporta un desconeixement del funcionament
de la presó i del servei en sí. També hem
demanat que es doni formació de com funcio-
na la sala d’alarmes doncs, és molt habitual
que la gent de S.C. Granollers que ha de fer
servei a Quatre Camins no en tingui
coneixement i això va en detriment de la
seguretat del servei.
Hem denunciat el tema de l’assignació de torns
d’A.P’s. Hi ha casos en què algun agent es que-
da per tercera vegada consecutiva fora de
torn, o es repeteix torn de Nadal per dos
anys consecutius quan, teòricament no toca i
hi ha agents que l’han demanat. Si algú està
afectat que demani que se li supervisi.
Hem instat a que hi hagi una equitat a l’hora
d’assignar el romanent, que vagi baixant a
tothom a la vegada la borsa de romanent.
Per part del cap de la regió se’ns ha comunicat
que el Director del C.P. s’ha compromès a tenir
en compte al mossos com qualsevol altra
funcionari de presons a l’hora de poder apar-
car en el futur pàrking subterrani.

Pel que fa a la C.D. de Sant Celoni sembla ser
que per aquestes festes de Nadal ja tindreu
la uniformitat tant reclamada tenint en compte
les condicions climàtiques amb les que heu de
treballar a l’hivern. El cap de la Regió es va
comprometre a enviar-nos avui un e-mail amb
la data concreta de repartiment, a hores d’ara
no l’hem rebut.
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Per a qualsevol dubte, suggerència per a
futures reunions, etc. no dubteu en contac-
tar amb nosaltres.

- UNIFORMITAT

Fa algunes setmanes vam començar a demanar
a l’empresa que continués amb la progressiva
dotació d’uniformitat d’hivern al col·lectiu a
la que es va comprometre amb els acords del
març del 2.003, principalment, botes de gore-
tex i folres polars. En concret, al CAT, havíem
rebut queixes de Sant Celoni. Se’ns va dir
que sí, sense determinar dates ni serveis
afectats.
Finalment, el dia 14 de desembre vam ser
convocats a una reunió per parlar d’aquest
tema, però, resulta, que l’empresa se’ns pre-
senta amb un text per signar, un acord.
Estem convençuts que, tot i que nosaltres era
el primer cop que vèiem aquest text, havia
estat prenegociat a esquenes nostres amb els
majoritaris.
Sorprenentment, SPC, ha signat l’acord,
donant, altra vegada, un pas enrere, i
expliquem perquè, tot i que podeu trobar-lo a
la nostra web i extreure’n les vostres pròpies
conclusions:

- L’acord, com ja s’esperava, preveu que
al gener del 2.006, es dotarà de botes
impermeables ( no de gore-tex) als
següents serveis: SC Osona, SC Lleida,
SC Mollerussa, SC Borges Blanques, SC
Cervera, SC Tàrrega, SC Balaguer, SC
Ponts, SC Sant Celoni, ARRO Central,
ARRO Ponent, ARRO Girona i ARRO
Granollers.

- Aquestes botes també es distribuiran
al novembre del 2.006 a SC Anoia, SC
Bages, SC Girona-Banyoles, SC Alt
Empordà, SC Selva Interior, SC Ribe-
ra d’Ebre, ARRO Sabadell i Sant Feliu
de Llobregat.

Davant aquests dos aspectes més o menys
positius, “ens colen” el següent:

- Només a partir del 2007, sense con-
cretar, tindrà botes impermeables la
resta del col·lectiu.

- Ningú tindrà folre polar fins passat el
2.007, sense concretar terminis.

- L’ARRO es queda amb una granota.
- Els de paisà continuaran sense rebre

compensació per uniformitat.
- Passen la gran majoria de peces

d’uniformitat a un sistema de reposició
NO PERIÒDICA, amb el conseqüent
estalvi econòmic, sense que això avanci
en res la distribució d’uniformitat
d’hivern a tot el col·lectiu.

Amb aquest “magnífic” acord, tot el col·lectiu
continuarà passant fred molt més enllà del
2.007.

CAL SIGNAR COSES QUE PERJUDIQUEN
MÉS QUE NO PAS BENEFICIEN ? No s’
enten. Tal com estan les coses, l’única eina
que teniu vosaltres per combatre aquest
desori, és la quota d’afiliació, UTILITZEU-
LA !!!.

- CONSELL DE POLICIA DIA 20-10-2005

En aquest consell de policiac s’ha aprovat, amb
el suport explícit del sindicat SPC-CCOO, la
proposta de jornada i horaris per Barcelona,
i la proposta de compensació per serveis amb
disponibilitat de durada superior a 24 hores
sobre la qual ja us hem informat.

De la proposta d’horaris a Barcelona, infor-
mar-vos que aquests seran del tipus horari
especial flexible, amb les referències dels
quadrants de 6, 5, i de 2 setmanes (podeu
consultar-los en la nostra web), amb la qual
cosa, la garantia d’estabilitat horària que
suposa l’aplicació de coeficients en l’horari
de quadrant, entre d’altres, s’esvaeix.

Destacar d’aquesta proposta aprovada:
- Treuen mitja hora de servei, deixant el temps
de treball en 8 hores diàries, amb el resultat
de què haurem d’anar a treballar més dies.
- En el Q-6 no hi ha cap setmana sencera de
festa, ni tampoc cicles coincidents amb altres
escamots que  permetin canvis de torn sencers.
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- Treballarem un 10 % més de caps de
setmana.
- Com a mínim un 20 % de la gent destinada a
Barcelona treballarà en torn partit de 10
hores amb una pausa no computable d’entre
una i dues hores. Amb la qual, la jornada amb
l’uniforme posat podrà ser de 12 hores. Per
compensar això donaran un únic val menjador
cada dia.
- I, per últim, que la intenció de l’administració
serà cobrir els serveis extraordinaris, però
que es repeteixen en el temps, amb hores
extraordinàries. Amb això, la tendència és fer
treballar als mossos un munt d’hores amb el
miratge d’un sou en condicions, però que a la
pràctica aquell que vulgui tenir vida, a banda
de la feina, es trobarà amb un sou que cada
vegada anirà en descens.

Des del CAT ens hem oposat a les propostes
de l’empresa, defensant el torn fix retribuït
i les posicions que ja vam exposar vers les
operacions especials.

Oscar Luis Juarranz Moratilla

Tota la resta d’informació sindical i més
coses, podeu consultar-la com sempre a

WWW.CATME.ES.VG

COMUNICATS AL COL·LECTIU
(consulteu la nostra web)

-19/12/05 AIXÒ ÉS UN ESCÀNDOL !!!!( Pels qui
busqueu explicacions del perquè ens van tan
malament les coses )

-15/12/05 TORNAREM A PASSAR FRED 2
ANYS MÉS !!!!!!

-02/12/05 REUNIÓ ENTRE ELS SINDICATS I
ELS CAP DE LA R.P.M. NORD

-29/11/05 ENRERE COM ELS CRANCS, PART
ENÈSSIMA

-21/11/05 PROBLEMÀTICA DE TRASLLATS
PENITENCIARIS A GRANOLLERS

-16/11/05 VIGILÀNCIA DE CENTRES
PENITENCIARIS BCN.
-20/10/05 CONSELL DE POLICIA DIA 20-10-
2005

-06/10/05 CONDICIONS DE TREBALL EN
OPERACIONS QUE OBLIGUEN AL MOSSO HA
ESTAR MÉS DE 24 HORES FORA DE CASA

-06/10/05 CONDICIONS DE TREBALL PER LA
CIMERA

-29/09/05 CARTA OBERTA ALS DIRIGENTS
DE L’SPC I DEL SAP

-29/09/05 LA PANTOMIMA DE LA
NEGOCIACIÓ: REUNIÓ AMB L’EMPRESA DE
28-09-05: REGULACIÓ D’OPERACIONS
ESPECIALS QUE OBLIGUIN A PERNOCTAR.

-02/09/05 EL GOVERN D’ESQUERRES
CONVERTEIX ALS MOSSOS D’ESQUADRA EN
UNA POLICIA PRIVADA

COMUNICATS DE PREMSA

- 02/12/05 CONDICIONS REALS DE
L’EUROCIMERA

La cimera ja ha acabat, tot ha sortit molt bé,
no hi ha hagut disturbis ni detencions, èxit
pels organitzadors, però ningú parla de
l’esforç dels treballadors i treballadores del
Cos de Mossos d’Esquadra, que amb unes
condicions laborals bananeres, han tornat a
sacrificar-se pel bé de la ciutadania en
detriment del la seva dignitat personal-labo-
ral-professional.
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Ciutadans de Catalunya, amb aquestes
condicions ha treballat la seva policia:

- Dormitori de luxe amb 50 persones,
per fomentar la germanor, amb tres
dutxes i aigua freda

- Dinars/sopars d’una qualitat més que
dubtosa i que han provocat un augment
de consum de paper higiènic català.

- Substitució d’àpats per entrepans
difícils d’empassar, de vegades sense
beguda

- Utilització de la furgoneta com a lava-
bo, amb una ampolla d’aigua buida,
homes i dones.

- Hores de fred gràcies a la super-
granota d’estiu que s’ha portat durant
5 dies amb 16 i 17 hores i que ha
provocat l’efecte màgic de què camini
sola cap a la rentadora.

- Treball de 24 hores, pagat amb 14 o
15.

En fi, tot plegat sembla que pels polítics que
ens manen també, com deia en Joan Rigol, som
“animals d’una altra mena”.
Fins on aguantaran els nostres policies? Quins
efectes secundaris, en un futur mitjà, provo-
caran totes aquestes precarietats?

Som policies, ens agrada la nostra feina, però
també som persones que hem de treballar en
condicions dignes.

Barcelona, 2 de desembre de 2.005.
Oscar Luis Juarranz Moratilla

- 16/11/05 15 DIES A BARCELONA

Després de 15 dies de desplegament,
s’evidencia dia a dia, la inexcusable falta de
previsió amb que aquest s’ha portat a terme i
que ja vam denunciar en les dates prèvies a l’1
de novembre.
A la seu de la nostra organització no parem
de rebre queixes que no tenen res a veure
amb la imatge idíl·lica que des del Departament
es pretén donar d’aquest desplegament tan mal
fet.

- Hi ha centres penitenciaris que estan
sent vigilats únicament per quatre
agents.

- Hi ha trasllats de presos que s’estan
fent per part de dos mossos en
pràctiques ( sembla que la fuga del sr.
Brito i el sr. Picatoste no els ha servit
d’experiència)

- Hi ha comissaries on encara no hi ha
vestidors de dones, ni taquilles per
canviar-se. Hi manca el més elemental
mobiliari, tècnic i administratiu, de tota
mena de recursos bàsics per la feina
diària (ordinadors, material d’oficina,
codis penals, etc...)

- Hi ha un autèntic col·lapse en les
comunicacions que obliga sovint, als
propis mossos, a utilitzar el 088, amb
esperes de més de 15 minuts.

- A la sala regional de comunicacions, un
sol operador ha d’atendre les
comunicacions de 20 o 30 patrulles,
sense cascs ( es barregen totes les con-
verses ), no es disposa de les extensions
de les comissaries ni guies de Barcelo-
na.

- El 70 % dels agents de seguretat
ciutadana són de les dues darreres
promocions (17,18), amb la manca
d’experiència que això comporta. Els
agents de la 17 porten 5 mesos com a
funcionaris de carrera i els de la 18
estan en pràctiques.

Estem convençuts que tota aquesta manca de
previsió afecta, de forma negativa i a diari,
al servei que reben els ciutadans i els animem
a que es queixin per tal que el Departament
assumeixi la seva responsabilitat i rectifiqui
en el menor temps possible.

A les organitzacions sindicals no ens fan cas i
només les queixes de la ciutadania faran que
els polítics acceptin que no ho han fet bé i
rectifiquin.

SALUT !

Enric ALSINA ILLA, Secretari General del
CAT.
Catalunya a 15 de novembre del 2.005
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(ALTRES COMUNICATS DE PREMSA:
(consulteu també la nostra web))

- 19/10/05 EL DESPLEGAMENT DELS MOSSOS
PREPARAT PEL DEPARTAMENT D’INTERIOR
ÉS UN DESASTRE.

- 02/09/05 EL GOVERN D’ESQUERRES
CONVERTEIX ALS MOSSOS D’ESQUADRA EN
UNA POLICIA PRIVADA

ESCRITS A LA DGSC
(consulteu també la nostra web)

-19/12/05 ASSUMPTE: “ordre de servei re-
lativa a la regulació de la jornada i l’horari
del personal adscrit a l’àrea central de
criminalística ...”

-19/12/05 ASSUMPTE: Equiparació de les
parelles de fet amb els matrimonis.

- 12/12/05 ASSUMPTE: Deficiències greus
a la Comissaria de Móra d’Ebre.

-29/11/05 ASSUMPTE: “Cursos i pràctiques
de reciclatge pels MMEE”

-29/11/05 ASSUMPTE: “Criteris per
l’elecció de material pels MMEE”

-29/11/05 ASSUMPTE: Problemàtica amb la
uniformitat a la CD St. Celoni.

-22/11/05 ASSUMPTE: “Aclariment de les
condicions de les unitats que estan en situació
de disponibilitat a la caserna del Bruc en motiu
de la Cimera Euromediterrània”

-21/11/05 ASSUMPTE: “ Problemàtica a
l’ABP de Granollers.”

-16/11/05 ASSUMPTE: “ Aportacions del
CAT als projectes de bases per la
convocatòria de places de sots-inspector,
sergent i caporal del Cos de Mossos
d’Esquadra.”

-03/11/05 ASSUMPTE: “ Situació crítica als
centre penitenciaris de Barcelona.”

-14/10/05 ASSUMPTE: “Estat dels edificis
del Departament de Justícia amb vigilància
de Mossos”

-14/10/05 ASSUMPTE: “Noves seus dels
mossos vers desplegament de Barcelona”

SINDICATS?

El problema de fons, és de
concepte

Què ha de ser un sindicat ? Què ha de fer ?
Com ha de funcionar ?
 El CAT està concebut per ser un instrument
de lluita en mans dels col·lectiu i els seus
afiliats, no pas com una gestoria, cooperativa
de serveis, acadèmia de formació o
supermercat de mèrits. Des d’aquesta pers-
pectiva, la participació de l’afiliació, que SÓN
EL SINDICAT, és fonamental.
Davant aquest model, n’hi ha d’altres en que el
sindicat són els alliberats i que, per dir-ho
d’alguna manera, s’amotllen al que la majoria
de gent, la que no creu en el sindicalisme, es-
pera, és a dir: serveis, favors, regals,
rendibilitzar la quota. Per nosaltres aquest
model, perjudica la finalitat que hauria de
tenir tot sindicat i, en definitiva, al col·lectiu.
Aquests principis els hem dit sempre de for-
ma pública, per tant, no enganyem a ningú i
intentem adaptar els nostres actes a ells. Amb
tot, això no treu que, respectant les
prioritats, no procurem oferir als nostres
afiliats els serveis que podem, però, repeteim,
sense prioritzar-los.
Considerem que el volum de tasca sindical que
es fa des del CAT en proporció als mitjans i
participació de la que es disposa és molt su-
perior al de la resta. Això fa que bona part
del col·lectiu no prengui consciència de la
realitat sindical i compari, sense matisacions,
el que fa un i el que fa l’altre. Com que molta
gent no s’informa, no llegeix els comunicats,
no entra a les webs, valoren si una organització
treballa o no segons el número de vegades que
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veuen a un alliberat per la seva destinació.
En la nostra opinió, visitar destinacions està
bé, s’ha de fer, sobretot si no hi ha delegats
permanents, però no és un element suficient
per valorar a una organització, menys si es
tenen en compte les limitacions de cadascuna.
Ara com ara, el CAT disposa de 4 alliberats,
suficients per mantenir un horari de
permanència a la seu central matí i tarda i
fer la tasca sindical bàsica, interna i exter-
na, però, insuficient per fer un desplegament
sindical territorial o dedicar algun alliberat
a fer de “viatjant” ( dit amb tot el respecte).
Davant d’això, SPC en disposa de més de 20
i SAP amb més de 16, sense parlar dels
mitjans econòmics per sufragar els viatges
permanents.
Per altra banda, la utilitat de parlar amb un
alliberat en persona no és superior a la que
pot tenir una simple trucada telefònica o e-
mail.
Repeteim, si en opinió d’alguns el que fem és
molt soroll i poca cosa més, doncs mireu, fer
soroll, en les actuals circumstàncies, ja ens
sembla prou important, i allò de poca cosa
més, doncs és valoratiu...  per nosaltres, Déu
ni do! El que és cert és que som minoritaris, i
que els qui haurien d’estirar del carro són els
majoritaris. Quan una organització és
minoritària ha d’intentar incidir en les coses
que pugui, però no té la paella pel mànec en
cap sentit.
Intentem, en alguns casos amb poc èxit, ex-
plicar i demostrar la necessitat pel bé del
col·lectiu de convertir-nos en majoritaris,
però, els que es convencen, han de tenir
paciència fins que aquesta fita s’assoleixi i no
esperar que ens llancem a un “atac suïcida”
abans que s’hagi produït aquest primer fet.

SALUT !
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CANVI DE
TENDÈNCIA SINDICAL
- Enric ALSINA ILLA –

És una evidència que el model sindical
institucional, el de les grans organitzacions
finançades per l’estat, el que no compta per
res amb les bases, amb els col·lectius és
ineficaç com a eina de defensa dels drets
individuals i generals.
Aquestes institucions, allunyades dels
interessos dels treballadors formen part de
la pròpia estructura de l’Estat i coadjuven a
la consecució dels seus objectius. En un estat
social, això podria no significar cap perjudici
pel treballador de l’Administració Pública,
però, en una economia globalitzada i un marc
polític liberal ( i cada dia més ),
l’Administració adopta sistemes de gestió
propis de l’empresa privada, entre els quals
estan les plusvàlues del treball aliè i la
precarització dels drets laborals i condicions
de treball com a fórmula per a optimitzar
recursos humans i econòmics.
Això que sembla una “parrafada”, un discurs
anacrònic, a poc que us pareu a reflexionar
sobre el passat més recent del marc laboral
del nostre col·lectiu, veureu que no és més que
un reflex de la realitat.
Aquest discurs no és nou, els antics sabeu que
l’hem fet sempre i sempre l’hem mantingut.
Lamentablement, el dia a dia ens dóna la raó.
Des de fa un parell de mesos observem un
fort canvi de tendència sindical, rebem
sol·licituds d’afiliació cada dia, i això no ens
passava des de l’any 97. Estem il·lusionats
perquè pensem que si aquesta tendència es
manté, aconseguirem ser un dels sindicats
majoritaris a les eleccions sindicals del 2.007.

Hem criticat el model sindical majoritari, però
no hem explicat ( si més no en aquest escrit )
el model en el que creiem nosaltres, el que pot
incidir en el canvi de les coses.
Aquells que diuen “...això el sindicat...” o “...els
sindicats...” com si fossin coses alienes i no hi
tinguessin res a veure, s’enganyen i
s’equivoquen. Un sindicat és una organització
a la que tots hi aportem diners per poder tenir
accés als instruments necessaris per acomplir
les seves finalitats, que no són altres que ser-
vir-nos d’eina per defensar-nos. Fixeu-vos bé,
he dit eina, no robot. Una eina l’ha de fer
servir una persona, és a dir, el treballador i
el sindicat som tots.
Efectivament, parlem de sindicalisme
assembleari, sindicalisme des de la base,
sindicalisme de trinxera, de destinacions, del
lloc de treball, de participació i implicació.
Aquest és el sindicalisme que pot moure el
món i que veritablement temen i combaten tots
els poders fàctics. Cap alliberat o dirigent
sindical corregirà el gran nombre d’incidències
laborals que patiu a diari i només si es com-
baten en origen aquestes incidències, el
dirigent o alliberat, tindrà la força suficient
com per arrencar acords amb l’empresa que
els eradiquin.
Teniu un clar exemple en la mobilització de
trànsit que va desembocar en les acords de
març del 2.003. Algú es creu que sense la
mobilització, els dirigents sindicals, haguessin
aconseguit alguna cosa ? Algú es creu que
sense el suport actiu del col·lectiu
s’aconseguirà alguna cosa ? L’empresa no tem
a les organitzacions sindicals, sinó a la
capacitat de reacció del propi col·lectiu i a la
capacitat de mobilització.
El nostre model no passa per un fotimer
d’alliberats venent fum i penjant comunicats,
sinó per la implicació de tots els qui esteu
treballant.
El model que nosaltres perseguim passa per la
constitució de seccions sindicals territorials,
a poder ser, locals, que siguin actives, dirigides
per companys escollits per les persones
destinades en el seu àmbit, que facin reunions
periòdiques en les que la base plantegi els
problemes i les accions a emprendre per
resoldre’ls, que a la que hi hagi un problema
es generi una reacció, que plantegi
reivindicacions pròpies, que els representants
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d’aquestes seccions sindicals participin en la
presa de decisions dels òrgans centrals del
sindicat i serveixin de canal bidireccional de
tramesa de la informació.
La simple constitució d’una xarxa d’aquesta
mena ( que no és gens fàcil ) faria que el CAT,
com a eina, i aquest col·lectiu, com a sobirà,
tinguéssim la força suficient per canviar les
coses, incidir, que l’empresa no actués de for-
ma unilateral i tingués molt en compte les
nostres propostes. Perquè ? molt simple, les
bases han de decidir un objectiu: sigui la
jubilació als 25 anys de servei, la jubilació
anticipada, la segona activitat, les pagues do-
bles íntegres, el torn fix retribuït o qualsevol
altra de les reivindicacions històriques
d’aquest col·lectiu, els dirigents del CAT l’han
de posar sobre la taula i, amb la plena
implicació de les bases, amb la disposició a la
lluita, amb la disposició al seguiment d’aquelles
mesures que la pròpia base ha aprovat, us
asseguro que a l’empresa no li quedaria més
remei que accedir. Ara bé, s’ha de ser constant
i coratjós, no val allò de seguir la corrent, de
deixar que l’empresa sigui la que proposa i no
es faci res quan no accedeix a negociar el que
nosaltres volem, cal un sindicalisme actiu, no
reactiu.
El CAT no és un sindicat pels còmodes, no és
una agència de serveis, no és una eina de
promoció personal. Vosaltres heu de decidir,
però sabeu, de sobres, que tenim raó. El vostre
futur és a les vostres mans. Voleu seguir
perdent drets o voleu contribuir a canviar
les coses ?
Consti que no sóc un il·lús, tinc ben present
l’assistència a la darrera assemblea convoca-
da pel CAT o a l’acte de protesta per la
consecució del nivell C, però lluito i lluitarem
sempre per canviar aquesta realitat i, si ens
creieu, a les properes eleccions sindicals ho
heu de tenir en compte, ja que el primer pas
és guanyar-les.

SALUT !

BENVOLGUDA
HONORABLE CONSELLERA

D’INTERIOR
El present escrit, és per posar en el seu
coneixement el sentiment d’oblit que hi ha al
Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, i
el podríem titular “Down & down under”.
Ja fa molts anys que els Mossos d’Esquadra
tenim assolides les competències plenes en
tema de Trànsit, i properament també les de
Seguretat Ciutadana, encara que sempre s’ha
fet Seguretat Ciutadana.
Es vergonyós que es doni publicitat de les noves
Comissaries de Barcelona, amb el seu disseny
modern, amb les últimes tecnologies en
informàtica, sistemes de seguretat perimetral,
etc., quan les Comissaries de la província de
Tarragona fan vergonya. Segurament no sap
que la Comissaria del sector de Trànsit de
Móra d’Ebre és un magatzem on no hi ha llum
natural, els vestidors i lavabos no tenen
ventilació alguna, i així moltes coses més.
Tampoc sabrà que la Comissaria d’Amposta
encara està pitjor, comparteix escala amb
habitatges particulars, la màquina d’aire
condicionat/calefacció no té cap comunicació
amb l’exterior, i així moltes coses més.
Arribats a aquest punt, suposo que tampoc
sabrà que l’ampliació de la Comissaria de
Tarragona es va fer amb mòduls prefabricats,
precarietat absoluta. I així moltes coses més.
Sobretot donar imatge a Barcelona, però a la
resta se’ns té oblidats.
Falten ordinadors actualitzats, no podem es-
perar eternament que l’ordinador es posi en
marxa (poca memòria i molta informació), fal-
ten mesures de seguretat perimetral (no com
a Barce1ona), falten efectius a Trànsit i a
Seguretat Ciutadana (segur que a Barcelona
amb allò dels 15 minuts de temps de resposta
no faltaran efectius), i així moltes coses més.
Sobretot imatge.
Catalunya és quelcom més que Barcelona.
A la resta del territori volem continuar estant
presents, i no estar hipotecats per la nineta
dels vostres ulls, que és Barcelona. A la resta
del territori també volem tenir efectius, els
millors ordinadors, i així moltes coses més.
Jugueu amb avantatge, ens traureu efectius
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però la feina sortirà, ens donareu ordinadors
vells però la feina sortirà, i això moltes coses
més.

Doneu gràcies a l’esforç que fan els efectius
d’aquestes contrades per suplir les vostres
mancances i que la feina surti endavant.
Gràcies per tot.

Atentament,

Albert Figueras Tomé
Delegat de Prevenció i Riscos del Col·lectiu
Autònom de Treballadors – MMEE
(Escrit enviat a El Periódico en referència a
l’escrit de la Conselleria d’Interior publicat
el passat dia 13/11/05)

El Periódico - edición impresa Gran Barcelona
13/11/2005 de El Periódico

REPORTAJE
‘Up & down’ en comisaría
• Interior diseña para los Mossos dependencias lumino-
sas, abiertas y transparentes en BCN
• Los sótanos, en cambio, son opacos, y las celdas, de
color rosa chillón
Comisaría de Les Corts Tiene 20.000 metros cuadrados
y ha costado casi 20 millones de euros.

ROSARIO FONTOVA
BARCELONA

Dos ambientes, up and down, arriba y abajo. Arriba, es-
pacios luminosos, abiertos y transparentes. Abajo, sub-
terráneos opacos con calabozos de color de rosa. Así
son las nuevas comisarías de los Mossos en Barcelona.
“Mientras duermen tus gentes, tú estarás despierto para
todos “. Este fragmento de un poema en catalán de Vicent
Andrés Estellés no figura en la pared de ningún instituto
de enseñanza o centro cultural. Está inscrito en la entra-
da de la comisaría de Les Corts, la mayor de las siete
que van a construirse en Barcelona hasta el 2007.
Edificios gemelos
La comisaría de Les Corts tiene casi 20.000 metros cua-
drados y ha costado casi 20 millones de euros. Los ar-
quitectos Josep Benedito y Agustí Mateos han proyecta-
do dos edificios gemelos de cinco plantas unidos por la
base que tienen programas diferentes. Uno se destina a
cuartel de mossos y comisaría, y el otro a sede de la
Dirección General de Seguridad Ciudadana. “La obra —
explica Mateos— fue complicada en su fase inicial por-
que tiene cuatro plantas subterráneas”.
En el interior predomina el azul, el color de los
mossos.....................

(podeu consultar la resta de l’article a la
nostra web)

SRA. VALLVERDÚ,
DEIXI DE FER EL

RIDÍCUL
(PROFESSIONALMENT
PARLANT ) SI US PLAU

En data 15 de novembre vaig rebre per
bureau-fax l’escrit que reproduïm. És la segona
vegada que m’amenaça per explicar la veritat,
suposo que a instàncies de qui vostè repre-
senta. La primera vegada amb un acte de
conciliació que, suposadament, havia de com-
portar una demanda, per explicar a la nostra
web la veritat del que va passar amb el SAP i
la seva història, demanda que encara estic
esperant. Ara el mateix pel contingut de la
nostra revista nº 100, amb l’agravant de dir
que executarà sentència, quina aberració !. Li
recordo que ni vostè ni els qui representen
han guanyat cap sentència contra la meva per-
sona ni contra el CAT, sóc jo qui els vaig de-
mandar i vaig perdre. Em vol dir com pot
executar una sentència on ÚNICAMENT es
desestimen les meves peticions ? no deixi que
li facin fer el ridícul professional senyora,
una mica de dignitat. No perdi més el temps i
els diners dels afiliats que li paguen en
tonteries.
Miri, l’organització per la que vostè treballa,
la vaig constituir jo (amb dos companys del
meu escamot a Tarragona). Amb molt de
sacrifici personal, la vaig fer majoritària. Vaig
deixar de dirigir-la al 1997 i, en menys d’un
any, un sector dels que es van quedar, van
convertir un sindicat assembleari i
reivindicatiu en un sindicat groc. Com no havia
de lluitar ? és clar que vaig lluitar, fins al
final, dintre de la legalitat.
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Li he de confessar que, com vostè fa tanta
referència a la sentència, me l’he hagut de
repassar ja que, francament, tinc moltes
preocupacions i no la recordava amb exacti-
tud. La sentència dóna validesa a l’assemblea
de Tarragona, amb el que s’evita valorar la
legalitat dels qui, per mi, van vendre el sindicat
i la nostra, res més. Sent vàlida aquella
assemblea, legitima els seus resultats.
Òbviament, discrepo, i podria argumentar-ho,
però, ho he d’acatar. Tanmateix, una sentència
estableix la raó legal,  però no la veritat, i jo
no he mentit. Del sindicat que vam impulsar a
ser majoritari, al SAP, només hi queden les
sigles, l’anagrama de l’any 97 i el nom de la
revista, res més.
Si us plau, deixi d’amenaçar-me i anar de “fa-
rol”, demandi’m, li agrairia molt, per mi seria
una nova oportunitat de restablir la justícia i
la veritat, li ben asseguro que conec amb exac-
titud les causes que jo perdés ( no pas que
vostè guanyés, que són coses diferents ) i, si
tinc una nova oportunitat, no perdré.
Estic content perquè veig que a qui vostè re-
presenta li molesta que algú li recordi el que
va fer i que això se sàpiga, vol esborrar la
memòria.

SALUT !
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AQUESTA CIMERA DE
BARNA DONARÀ  QUÈ

PARLAR...

QUINA PENA DE CIMERA!!!!!!!!!!!

Quina pena d’organització, quina pena
d’entrepà, quina pena de fred, quina pena
llençat a la carretera fins a l’hora de plegar,
quina pena sense relleu, quina pena fent les
necessitats bàsiques a la via pública, quina
pena un company de Blanes al que la G. U. se li
va emportar el vehicle amb la grua, quina pena
de comandaments (un sots inspector pelat al
zero que es pensava que érem militars mentre
ens pegava la bronca al briffing “ELS HAN
DIT QUE CALLIN!!!!!” CRIDANT DE MALA
MANERA I AMB UN TÓ GROLLER....
A aquest sots-inspector, o se li va encomenar
la vena militar perquè estàvem al “cuartel”
del Bruc, o pensa que així pujarà ràpidament
a Inspector.
El més penós és que, segurament, en el dia de
les esquadres a algun d’aquests comandaments
li donaran una medalla per la bona coordinació
i organització............... clar, com que no va
passar cap desgràcia! Ai, ai, si de mi depengués
aquesta medalla!!!
Pregunta d’examen: quan cobra de dieta el
major del Cos quan va de viatge???
I el director general??? i la consellera???
Mengen un entrepà de “Frankfurt” i s’han de
pagar ells la coca-cola com va passar als
companys d’ARRO a l’estadi olímpic en un
partit de l’espanyol???.
Us adoneu com aconsegueixen tots els
col·lectius les reivindicacions que volen???

Fixeu-vos amb altres col·lectius de
funcionaris, o fins i tot els pescadors,
agricultors...

LLUITANT I AMB SINDICATS QUE NO
SÓN UNS TITELLES!!!

Visca Catalunya i visca el CAT (l’únic que mira
per nosaltres)

Mosso de la República Bananera

COMANDAMENTS:
CULPABLES !!!

Sí, ho heu endevinat, aquest és un escrit de
crítica genèrica a l’actitud i posicionament de
la majoria de comandaments d’aquest Cos, de
sergent en amunt i de menys responsabilitat a
més.
Us considero culpables, a parts iguals amb
els polítics, de la situació professional i la-
boral en que ens trobem els mossos.
Heu conspirat activament per a suprimir
qualsevol cosa que signifiquessin garanties en
les condicions de treball o objectivitat i
igualtat d’oportunitats en els processos
selectius.
Heu assessorat al polític de com exprimir-
nos laboralment.
Com a resultat, efectivament, promociona qui
vosaltres voleu, ens feu anar com a marionetes,
podeu falsejar els números com vulgueu, però,
vosaltres també us heu posat en el mateix sac
i us trobeu nedant en una piscina de taurons,
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tampoc teniu cap mena d’estabilitat i, cada
cop en caieu més.
La mancança d’efectius de la que ara us queixeu
és resultat directe de la vostra connivència
amb l’empresa i la vostra política de recursos
humans no fa més que incrementar l’absentisme
i fer més invàlids els vostres números.
Crec que ja seria hora que alguns de vosaltres
comencéssiu a pensar pel vostre compte i a
apostar per una organització més humana, més
social, més sostenible, més adequada a la
realitat, que no es basés en oprimir al de baix,
sinó al de dalt per a que posés els mitjans
necessaris per l’assoliment dels objectius.
Deixeu-vos estar de números, de MAC i de
collonades, aposteu pel servei al ciutadà, pel
servei de qualitat sense maquillatges.
Poseu la vostra força per a que aquest Cos
deixi de ser un instrument polític.
Fa molt de temps que penso que, vista la
realitat, caldria l’existència en aquest Cos
d’una ASSOCIACIÓ DEMOCRÀTICA DE
COMANDAMENTS i, si no l’hem promoguda,
és per  què no hem trobat candidats a dirigir-
la.
Com que conec el pany, entenc perfectament
que ningú vulgui liderar obertament aquest
projecte, de fet, és un projecte que ni tan
sols pot legalitzar-se, hauria de funcionar
sense registrar-se.
Tanmateix, seria molt important l’existència
d’un corrent d’opinió entre els comandaments
que s’expressés de forma anònima però sota
unes sigles, opinió amb la que cada cop més
comandaments poguessin identificar-se. Estic
convençut que influiria en els que realment
prenen les decisions.
Nosaltres estaríem disposats a donar el suport
logístic necessari.

ALGUN VALENT QUE VULGUI
COMENÇAR ?  Ja sabeu on som.

Enric ALSINA ILLA

CAMPANYA
“NO SIGNIS EL PGA”

Aviat tornarem a l’època típica de cada any,
en que veiem com els caporals, sergents, etc.
perden un munt d’estona per a fer els famo-
sos PGA.
Com sempre més mal rotllo!!! Que si fulanito
és amic del capo, que si sotanito té el PGA
més alt que el meu. Això, és el que vol la casa
“Divide y vencerás” vol que ens barallem en-
tre nosaltres i que no estiguem units, així no
ens posarem d’acord en res i ells guanyen la
partida.
És totalment una farsa! Com poden pretendre
que signem una cosa tan manipulada i que la
mateixa casa marca com  ens ho han de pun-
tuar?.
Això sí, el menys intel·ligent (per no dir una
altra cosa) que estigui a informació,
investigació, etc. per defecte ja ha de tenir
un PGA superior al millor mosso que hi hagi
en seguretat ciutadana...
LAMENTABLE!!!
Posem-nos d’una vegada tots d’acord i neguem-
nos a signar el PGA. És ben fàcil, només has
de posar a sota de tot “NO DESITJO SIG-
NAR” EVIDENTMENT MARCANT LA
CASELLA “MOLT EN DESACORD” i inclòs
pots fer alguna aportació i posar el que et
sembli, per exemple; AIXÒ NO ÉS JUST!,
AIXÒ NO ÉS OBJECTIU!, ETC.
El que no és de rebut, és queixar-nos i mar-
car al mateix temps la casella
“D’ACORD” o “TOTALMENT D’ACORD”
Per cert, i perquè no una valoració feta pels
mossos als comandaments???
Doncs per què molts no passarien de l’aprovat
justet!!! (Això, per no dir d’alguns que
suspendrien amb tota seguretat)
Creieu de debò, que si un alt percentatge de
mossos ho féssim així, la casa estaria legiti-
mada per continuar amb una valoració tant
penosa com aquesta?

Salutacions!!!

RUFUS
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CARTA SOBRE ELS
SINDICATS

MAJORITARIS
Bon dia a tothom, permeteu-me que us expliqui
la meva història.
He estat 7 anys afiliat, al mateix temps, als 2
sindicats majoritaris (burro!). No m’he sentit
mai representat per ells, però com tots, només
pensava amb els cursos per apropar-me a casa,
pura falàcia! Ara ja hi sóc, i fa uns mesos em
vaig proposar fer un seguiment dels acords a
què arribava la casa amb els sindicats.
El resultat és el següent:
El SPC ha signat un lamentable acord de
desplegament a Barna (ens ha venut a tots).
El SAP (segons diuen, però bastant fiable
coneixent-los) va signar el pre-acord d’aquest
mateix desplegament, però al veure que la gent
els demanava explicacions, es van tirar enrera
(això sí, no van trigar en treure un comunicat
dient que ells “NO” havien signat i ho posaven
en majúscules)
SAP i SPC han signat amb la casa un acord
pel qual ens podran fer anar a qualsevol servei
especial (tipus cimera) sense rebre cap
compensació a canvi, VERGONYÓS!!!
Aquest mes d’octubre m’he esborrat dels 2
sindicats i m’he afiliat al CAT i, pel que m’han
comentat uns quants companys de promoció,
no he estat l’únic i tan debò no sigui l’últim.
Crec que el pròxim pas de la casa serà im-
plantar a tot Catalunya el quadrant de Bar-
celona (el de 6 setmanes i el 7 x 7 de 10 hores
a torn partit).
Sincerament companys, NO HO PERMETEM!
Abans de què això passi, plantem-nos tots i
diem PROU!

Avui dia, de la feina digna que era ser Mosso
d’Esquadra fa molts anys, només ens queda
l’horari de tipus quadrant de 5 setmanes (per
la setmana de festa i altres compensacions) si
ens deixem prendre això no ens quedarà res.

Una crida des d’aquí als 2 majoritaris:

 NO US BAIXEU MÉS ELS PANTALONS!!!

Des d’aquí us animo a tots i totes a fer el
mateix que jo, donem un vot de confiança al
CAT.

Val a dir, que mentre estava afiliat als altres
2 sindicats, no estava cec, i a les eleccions
vaig votar al CAT (burro, però no cec!).

TERRA FERMA

DINAR DE NADAL
Aquest any m’ha tocat treballar per Nadal.
Torn de 12 hores. Dinar fora de casa amb dos
tiquets de la casa. On dinar? Gran qüestió
aquesta...
Els dos o tres bars-restaurants de la zona
que ens solen donar de menjar quan treballem
torns de 12 hores tenen tancat per vacances.
Els restaurants que tenen obert se’ns passa
del pressupost que ens té assignada la “casa” i
tampoc és un dia per tenir mossos d’uniforme
i armats al menjador.
Hi ha qui opta per portar la carmanyola de
casa i dinar les sobres del dia d’abans a la
mateixa comissaria. Hi ha qui marxa a casa
d’algun company que no hi té ningú i es fa un
arròs a la cubana “quik-express”. La putada
d’aquest últim és que ha de deixar el patrulla
davant de casa i deixar així a la vista que allà
hi viu un mosso amb tot el que això pugui
comportar per part d’algun eixelebrat.
En arribar dates tan senyalades. És tan difícil
que la “casa” es posi les piles i es marqui el
detall amb els mossos? Els que, cada any,
treballen per Nadal. Oferir-los una solució
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COMPARATIVA
AMB ELS BOMBERS

Sembla estrany que mossos i bombers estiguem
dintre del mateix departament!
Sabeu que els bombers poden triar 3 dies
per treballar durant l’estiu (triats per ells)
de 12 hores per cada servei i cobrant al mes
de setembre la mòdica quantitat de 660 euros
nets?
Sabeu que als bombers els paguen hores
extres per cobrir baixes dels seus companys
i/o per fer serveis extraordinaris?
Us imagineu el que paga l’administració per
un servei extra d’un bomber? Doncs posem
uns 18 euros l’hora per 24 hores = 432 euros
Així doncs, per què hi ha una gran bossa de
diners  per poder donar als bombers (en
concepte d’hores extres ) i no hi ha un sol
euro per a hores extraordinàries dels mossos?
Per què no es podrien cobrir les baixes,
vacances i serveis extraordinaris amb hores
extres i ens evitaríem ser una sola patrulla
(passa més d’una vegada oi?) per a tota una
comarca?
La resposta és ben fàcil, els bombers van tenir
pebrots i ho van demostrar dient PROU I
FINS AQUÍ HEM ARRIBAT!!!
Algú creu de debò, que si ens plantem a la
Plaça de Sant Jaume 2000 o 3000
mossos la casa continuarà actuant així???
Sembla ser, que és millor crear mal ambient
denegant permisos, PAP’S i d’altres...

A QUÈ ESPERA EL SAP-UGT PER
MOBILITZAR EL  COL·LECTIU???

Salut!!!

PEP

digna per tal de poder dinar amb uns mínims i
no haver de complicar-se tant la vida
localitzant algú que els faci el dinar.
Tant difícil és això per als càrrecs
responsables com la Consellera, el Director
General, el cap d’ABP?  Aquell dia tots estaran
dinant amb les seves families, de la qual cosa
me n’alegro i ho puguin fer per molts anys i en
salut. És Nadal. Què menys que pensar en la
seva gent?
Quan hem fet el tallat amb els companys a
primera hora li he comentat a la sergent de
torn si s’ha fet alguna gestió amb la casa per
tal que faciliti, o es marqui el detall, el dinar
d’aquest senyalat dia. Resposta? “Nanis de
nanis”. Li he comentat que haurien de ser  ells
(de dues ratlles cap amunt) qui han de moure
fitxa en aquests casos i vetllar pel benestar
dels seus subordinats (que no súbdits). Això
està planificat des de primers d’any i els uns
pels altres sempre pringa el mateix: el
patrullero.
Tenim temes molt més importants, laboralment
parlant, pels quals preocupar-nos, és cert.
Tanmateix, hi ha petits detalls que, sense
haver-los de demanar, serien d’agrair que te’ls
oferissin.

Bones festes a tothom.

Bon servei a tothom, salut, TORN FIX,
regularització de la 2a ACTIVITAT JA!

kopito

Envieu els escrits signats
i amb DNI, amb la

indicació, si escau, del
pseudònim.

El CAT es reserva la
publicació dels anònims.
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A L’HONORABLE
CONSELLERA

Consellera, estem fent riure a Barcelona. Sap
de què parlo? Doncs jo li explicaré:
No sé que li deuen dir els comandaments del
nostre Cos, però crec que no s’ajusta a la
realitat, és més, l’enganyen! Li deuen dir que
tot funciona correctament i que la gent està
contenta... oi?
Sap que hi ha companys i companyes a Sala de
Barcelona amb un estat de nervis que no és bo
per a la salut?
Ha trucat mai al 088 i li ha sortit la bústia
de veu? Truqui algun cop i ho podrà comprovar
per vostè mateixa.
Sap que al carrer, els mossos no poden ni fer,
la majoria dels dies, el descans reglamentari?
Té vostè idea de totes les mancances que té el
Cos?
Sap de què parlo quan dic que els mossos
s’estan pagant una armilla antibala perquè
vostè no els equipa adequadament?
Sap de què parlo quan dic que els mossos
s’estan pagant amb els seus diners guants
antitall per protegir-se adequadament?
Sap de què parlo quan dic que els mossos
s’estan pagant botes de qualitat per treballar
sense patir fred?
 L’any 2001 hagués tingut que estar vostè a
les nevades de la Catalunya interior (justament
a Catalunya què diuen que no fa tant fred com
per portar les botes del pirineu).
Sap de què parlo quan dic que  a les comarques
interiors de Catalunya (concretament a Ponent)
hi ha greus mancances d’efectius, per l’avarícia
d’obrir el 2005 la ciutat de Barcelona?
Sap de què parlo quan dic que  es deneguen un
gran nombre de permisos per culpa d’aquesta

manca d’efectius? (i després et fan canviar el
full de permís per un altre amb diferents dies
per concedir-te’l, i que així, a l’estadística
surti amb el 95% dels permisos concedits)
QUINA PENA!!!
Per últim, sap la revolució que els espera quan
s’acabi el desplegament?
Ja veurem com acaba tot això!!
No li importa gaire... oi?

SI NO VOL FER CAS D’AQUESTES
PARAULES NO HO FACI. DIUEN QUE NO
HI HA MÉS CEC QUE EL QUE NO VOL
VEURE!

JOAN

PLA DE SEGUIMENT
Això ens faltava!!! No tenen prou feina i
burocràcia els comandaments que ara s'han
inventat això del "Pla de Seguiment". Ens van
haver de fer un brífing especial per a explicar-
nos-ho. Es tracta d'un munt de fulls que han
d'emplenar els caporals, sergents, i caps de
seguretat ciutadana sobre totes les deficiències
que observen dels mossos. És a dir, que a un
mosso se li veu la samarreta pel coll de la
camisa….a escriure, que un mosso porta botes
amb l'uniforme de treball operatiu….a escriure
més, que un mosso va mal afaitat… que un mosso
... EN FI, COM SEMPRE A GASTAR PAPER!
Ficats a escriure, perquè no ho fem nosaltres
també; que els mossos passen molt fred al
carrer….escrivim!!!  que els mossos estan sols al
carrer (una patrulla per tota la
comarca)….escrivim!!!, que la casa no ens dota
de material adient per fer la nostra
tasca...escrivim!!!
Si més no, té "guasa" que el SOTS que va fer
el brífing a la zona de Lleida, va dir que no és
tolerable que s'escapi un tret en algun un lloc
d'una comissaria que no estigui adequat per a
tal funció, però es va deixar de dir (per
humilitat) QUE A ELL SE LI'N VA ESCAPAR
UN A LA OFICINA DE SUPORT DE LLEIDA
I FERINT-SE EN UNA CAMA, QUAN UNA
COMPANYA LI VA LLIURAR L'ARMA
REGLAMENTÀRIA.
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COSSOS I FORCES DE
SEGURETAT DE L’ESTAT

Hola, sóc de la 17ª BIS (promoció per a
FCSE) per tant, fa poc més d’1 any que sóc
mosso i us volia explicar la meva experiència
des de que estic als Mossos d’Esquadra.
Va ser curiós el dia del lliurament de diplomes
(equivalent a la vostra llançada de gorres) que
la consellera va dir-nos que diguéssim als
nostres excompanys del CNP i de la G.G que
s’animessin a venir als Cos. Avui dia, us puc
assegurar que no m’atreveixo a dir a cap
excompany (si realment me l’aprecio) que
vingui.
Motius; HIPOCRESIA - PURA IMATGE I
DURA REALITAT. M’he trobat un Cos que
treballa sense els mitjans necessaris (guants,
antitall, botes d’hivern, organització, etc.), a
sobre tenim uns
comandaments que no ens donen el suport
necessari que li fa falta avui dia a  un policia

per treballar (per exemple, quan un ciutadà
es queixa pel tracte rebut, se’l creuen a ell i
dubten de la teva paraula. PERÒ NO SOM
POLICIES???) . Per arreglar-ho; l’inoperant
i increïble decret d’uniformitat que no permet
portar els guants que es vegin al cenyidor (que
una cosa és que ho digui el  decret i l’altra que
els comandaments ens ho refreguen per la
cara), guants que, per cert, me’ls he de com-
prar perquè els que ens donen fan pena.
Des de fora ho veia diferent i pensava que
això era més seriós. Només trobo
comandaments que s’apunyalen entre ells per
veure qui puja més (pugeu, pugeu a veure si
caieu des de ben alt i us foteu l’hòstia més
gran).
He tingut la sort de no anar a la famosa cime-
ra, però pel que m’han dit companys que si,  ha
estat llastimós!!! Fins i tot al meu  anterior
Cos policial, quan anàvem a fer serveis
especials estàvem més ben  remunerats i
organitzats.
Sindicats? no sé que deuen rebre a canvi,  però
sembla que es barallin entre ells per veure
qui signa més coses a favor de l’empresa i, per
suposat. en contra dels mossos.
Val a dir, que amb el poc temps que porto, ja
he pogut observar que només hi ha un sindicat
que realment lluita pels drets laborals dels
mossos, i  uns altres que es dediquen a fer el
que tindria que fer l’administració: DONAR
FORMACIÓ.

Com no podia ser diferent, m’he afiliat als
bons (quan vulgui “la casa” ja em seguirà
formant).

Com dieu en aquest sindicat, SALUT!!!

Val a dir que mentre als brífings de mossos,
sembla ser,  es deia que això no era per escriure
el TIP d'algun i expedientar-lo (que no era
l'objectiu) al brífing de caporals es va dir que
això si que era possible. A veure si ens aclarim
senyors, és o no és???
Siguem una mica seriosos que ja comencen a ser
molts milers de mossos i n'hi ha uns quants que
ja tenim una edat per no fer aquestes tonteries.

A que a l’il·luminat que ha inventat això el
feliciten el proper mes d'abril ?

QUINA PÈRDUA DE TEMPS COMPANYS!!!

La feina està al carrer i no tant en la burocràcia
a les oficines!!!

See You!

(Un caporal que li agradaria sortir algun dia al
carrer a treballar i no estar sempre colgat de
paperassa!!!)
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FELICITATS I REFLEXIÓ

- warrior - 29/09/2005

Després de molt de temps, de fet anys, ha
arribat la sentència del Tribunal Suprem en
la que confirma l’absolució dels companys
acusats de tortures.
Jo me n’alegro molt perquè crec que aquesta
és una situació que no s’hauria d’haver donat
mai però també em provoca reflexions.
Per un costat, tant l’Audiència com el Suprem,
accepten que al detingut se’l va maltractar i
per tant, segons la legislació, torturar. De ma-
nera lleu, diu la sentència, però torturat. Si
s’ho mereixia o no, és una qüestió que queda
pel fur intern dels que, en aquells moments
estaven allà i per tots nosaltres.  S’ha fet
justícia amb els companys: crec que sí. Per
que més que torturadors van ser víctimes d’una
incompetència patètica dels comandaments
directes de la Comissaria i, encara més greu,
de la total i absoluta absurditat dels
instructors d’Afers Interns que van portar
el cas. En el primer dels casos, una millor, més
decidida i compromesa acció de comandament
hagués evitat tot l’escàndol i posterior procés.
No hauria d’haver sortit mai de la Comissaria.
Però la covardia i la por a “tacar l’expedient”
passa per sobre de la defensa dels teus
subordinats.  En el segon dels casos tot és
molt pitjor. L’organisme de realitzar el con-
trol de policia dista, i moltíssim, d’estar a
l’alçada de les tasques que té encomanades.
Enlloc de destinar els agents i comandaments
més distingits, els més preparats i els més
qualificats, dins Afers Interns regna només
una expressió “ser afecte al règim”. Si penses
com ells diuen, cap problema, sinó ets un pro-
blema. Tant la sentència de l’Audiència, on
l’actuació d’Afers Interns va quedar molt per
sota del nivell del clavegueram, com tota la
dinàmica que tots els mossos que portem un
temps, curt, en el cos, sabem que apliquen amb
la contundència la norma sobre el feble, per
a qüestions menors i quan arriba l’hora de la
veritat, d’investigar un delicte, no en saben i
a sobre no ho dissimulen, només s’excusen.
La nostra Consellera, poc després de ser dic-
tada la sentència de l’Audiència, va dir que
arribaria al fons de la qüestió i que prendria
mesures contundents. On són aquestes

mesures?  A qui ha cessat? De fet a ningú,
per que la gent d’Afers Interns només són
mossos a la nòmina i a la placa, res més. No
crec ni que siguin policies i al màxim que arri-
ben és a ser “comissaris polítics”, estan per
sobre del bé i del mal. Jo me n’alegro pels
companys per què per fi podran respirar
tranquils, no perdran la feina ni la seva ca-
rrera professional. Jo els desitjo el millor
futur, de tot cor. Ara bé, també demanaria
que reflexionéssim tots plegats  sobre si
agafar-se la justícia per la mà, donar quatre
empentes i potser una clatellada per satisfer
un “calenton” compensa i val la pena per passar
el calvari que han passat els nostres companys.
Jo, personalment, crec que no. Cap desgraciat,
cap fill de puta es mereix que la meva família
i jo mateix haguem de patir pel nostre
esdevenir, ja prou cardat està sortir cada dia
al carrer i tornar sans i estalvis. Si cal, fem-
ho per causes més elevades, però recordem
que només podem “palmar” (en tots els sentits)
una sola vegada a la vida.
DIARI EL PUNT (Ed. Girona) 28/09/2005
El Tribunal Suprem confirma la sentència de l’Audiència
que va absoldre els mossos de Roses acusats de tortu-
res. FIDEL BALÉS. Girona
El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de la secció
penal de l’Audiència de Girona que va absoldre catorze
agents de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Roses
acusats d’haver torturat el ciutadà marroquí Driss Zraidi
el 4 d’agost de 1998. La sentència del Tribunal Suprem
també dóna per fet que la víctima va rebre tortures dintre
les instal·lacions policials, com va assenyalar la secció
penal de l’Audiència. La resolució del Suprem, de la qual
ha estat ponent el magistrat Siro Francisco García, no
admet el recurs de Driss Zraidi contra la sentència ini-
cial, la qual assenyalava a cinc dels agents acusats com
a directament implicats en les tortures. En aquest sentit
el Tribunal Suprem tampoc veu que a través de les proves
practicades es pugui demostrar quins agents van dur a
terme les tortures, que es consideren provades, però no
se sap qui les va cometre.
Camí d’Estrasburg
L’advocat de l’acusació particular que va exercir Driss
Zraidi, Sebastià Salellas, va dir ahir que no descarta la
possibilitat de presentar un recurs al Tribunal Constitu-
cional per vulneració de tutela judicial efectiva, ja que,
segons el seu criteri, no s’ha aprofundit prou en les proves
que incriminen alguns dels agents. Sebastià Salellas va
explicar que el recurs al Tribunal Constitucional seria el
pas previ necessari per portar el cas al Tribunal
d’Estrasburg perquè es reconegui en l’àmbit europeu que
als calabossos de la comissaria dels Mossos d’Esquadra
de Roses es va torturar un detingut.
Nota: opinió extreta de
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 a l’agent del Cos de Policia-Mossos d’Esquadra
amb TIP 2867, a dia d’avui agent de la Policia
Local de Lleida,  per la seva actuació el passat
mes de juliol, en què trobant-se fora de servei,
va efectuar una d’aquelles actuacions que
hauria d’esser considerada extraordinària i/
o d’especial rellevància quan, en ser testimoni
d’un accident de circulació va ajudar a sortir
de l’interior del vehicle en que viatjava, a una
anciana de 92 anys que havia quedat atrapa-
da pel cinturo de seguretat.

Després de l’actuació del mosso, el vehicle va
explotar.
Si hi ha d’haver felicitacions i/o
condecoracions per actuacions fetes per
membres d’aquest Cos, aquestes són realment
les mereixedores. Actuacions que demostrem
que som al servei d’altres. La norma, per
desgràcia però, no és aquesta, doncs llavors
molts comandaments, entre ells, es quedarien
sense les de dues, tres, quatre, .......
felicitacions el mateix any.

Companys, els que conegueu actuacions
realment extraordinàries i/o d’especial
rellevància, feu-les saber amb el màxim de

detalls i així poder instar a la casa a que siguin
felicitats en compliment del decret que la
mateixa empresa aplica als afins. Ho
denunciarem. Que quedin en evidència!

Un del CAT
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