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Contra

Entrevista a “EL PERIODICO de CATALUNYA”
15/03/2002

¿És veritat que algun  mosso va  
resultar  ferit mentre s’entrenava? 

És un rumor que ha fet circular un 
sindicat minoritari del cos de MMEE,  
amic de fer merder. 
Hi ha hagut una preparació més  intensa 
de l’habitual a l’Escola de Policia de 
Mollet per part de Brigada Môbil. 
El contrari hauria sigut irresponsabilitat 
Però no hi ha cap mosso a l’hospital. 

EL MÉS INVERSEMBLANT DES DE «ENTREVISTA AMB
EL VAMPIR (de Anne Rice) »



 
 
 

¿Com s’han de 
compensar les hores 
acumulades per un 

funcionari que, abans 
de començar l’any, ja 

sap que “deu” 
hores?... 

 
Aquí està la creativa 

resposta: 
 
 
 
 

INSTRUCCIÓ 14/99,INSTRUCCIÓ 14/99,  
COMPENSACIÓCOMPENSACIÓ  

HORES ACUMULADES:HORES ACUMULADES:  
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES COMPENSARAN LES HORES ACUMULADES
PER PERLLONGAMENT, TREBALL EN FESTIU I 
DISPONIBILITAT (MENSATEL), QUAN EL 
MONTANT D’AQUESTES HORES SUPERI LA 
BORSA  D’ESCREIX (ROMANENT) AMB UN 
NÚMERO D’HORES QUE PERMETI GAUDIR 
D’UNA JORNADA COMPLETA –8 O 8,30 
HORES, SEGONS EL CAS- 

 
SI EL MONTANT D’HORES ACUMULADES
EXCEDEIX EL ROMANENT EN 32,5 HORES, 
PLANIFICACIÓ INSTARÀ L’INTERESSAT A 
GAUDIR AQUESTA BORSA DINS EL TERMINI 
DE 4 SETMANES. SI EL FUNCIONARI NO FIXA 
UNA DATA, HO FARÀ EL SEU COMANDAMENT. 
 
SI LES HORES D’ASSUMPTES PERSONALS
DISPONIBLES NO ARRIBEN A COMPLETAR 
UNA JORNADA DE TREBALL, ES PODRAN 
COMPLETAR AMB HORES DE LES 
ACUMULADES 
 
EL GAUDIMENT DE LES HORES ACUMULADES 
ES DEMANARÀ AMB UNA ANTELACIÓ 
MÍNIMA DE 7 DIES, PER DAD 32 
 
DINS ELS 3 DIES PREVIS A LA DATA 
SOL.LICITADA, L’INTERESSAT FARÀ LES 
COMPROVACIONS OPORTUNES PER 
CONSTATAR SI TÉ EL PERMÍS CONCEDIT O 
DENEGAT 
 
LA DENEGACIÓ EN BASE A RAONS 
OPERATIVES ES FARÀ PER ESCRIT MOTIVAT 
 
SI EL FUNCIONARI TÉ MÉS HORES 
ACUMULADES QUE D’ESCREIX AL TANCAR 
L’ANY POLICIAL –ÉS A DIR, LA DIRECCIÓ LI 
DEU HORES A ELL-, ES PODRAN TRAPASSAR 
EN LA SEVA TOTALITAT LES HORES A 
FAVOR DEL TREBALLADOR  A L’EXERCICI 
SEGÜENT. EN CANVI, SI ÉS EL FUNCIONARI 
QUI ACABA DEVENT HORES DE ROMANENT, 
AQUESTA  
 
BORSA QUEDARÀ A ZERO EN FER EL 
TANCAMENT. PER TANT, LES HORES D’ESCREIX 
SI QUE TENEN CADUCITAT ANUAL. 
 

Estampes de vida laboralEstampes de vida laboral

  DECRET  74/2001

  Dietes mosso i caporal
  Sencera                    27,06  €     4.600 pts
  ½ dieta                     13,83  €     2.300 pts

  hora extra normal    10,07 €      1.671 pts
  hora extra nocturna
  o festiva                   12,40 €      2.058 pts
  preus en brut

  DECRET  INDENMITZACIONS
  39/ 1992 ( SENSE INCREMENT D’ IPC )
  Preu per km  EN COTXE    38 pts
                        EN MOTO      12 pts
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L’EVOLUCIÓ

EDITORIALSSUMARIUMARI

Aquesta publicació s'edita amb una freqüència
mensual i conté  informació i anàlisi sindical i
professional. El Col·lectiu Autònom de Treballadors-
Sindicat d’Esquadres de Catalunya  no comparteix,
necessàriament ,  les  opinions  expressades  en
aquestes planes pels seus col·laboradors.

.- Editorial 3

SINDICAL
.- Hores acumulades 2
.- Actualitat sindical. 4-5
.- Judici SAP                        7
.- Sentencia pels fets
    d’interior                         7
.- Aplicació dels indexs
    correctors             8

       .- Assegurança             9
.- AE3-CAT                        14
.- Nivell C                           16
OPINIÓ
.- Volem  la teva pasta 6

.     .- Expedient disciplinari
    per  faltes molt greus       10
.- Vendre cara la pell            12
.- Paciencia,prudencia...       15

CANYA&CONYA
.-El gozo de ser mosso         13
.-Pasatemps per
  Bud&Ginger                       17
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BARCELONA
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SEC-LLEIDA 973 22 89 57

TARRAGONA 639 88 85 54
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93 309 44 80

URGÈNCIES

629 73 91 92
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www.catme.es.vg
E-MAIL

cat-me@teleline.es
ESQUADRES@terra.es

evolucio@worldonline.es

ADREÇA
c/ Tànger 48, Baixos 1ª

08018 Barcelona
c/ Tamarit de la Llitera 17, baixos
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EDITA

CATCAT
Col·lectiu Autònom de Treballadors-

Mossos d'Esquadra
Dep. Legal: B-13161/99

DEU ANYS DE SINDICALISME AL COS DE
MOSSOS D’ESQUADRA
     Aquest mes fa deu anys que treballem sindicalment en aquest
col·lectiu i ens sembla que no està de més el recordar-ho, encara que
sigui sinòpticament.
     L’abril del 92 , tres companys de l’escamot 5 de Tarragona vam
constituir la secció sindical de la CGT al Cos de Mossos d’Esquadra.
L’empresa no ens va voler reconèixer al·legant que no hi podia haver
sindicats de classe al Cos, tot i que hi havia la UGT i que no hi havia
cap llei que ens ho prohibís.
     Per obtenir el reconeixement, vam pactar transformar-nos amb el
Sindicat Autònom de Mossos d’Esquadra (SAME) que era el mateix,
però amb un altre nom. L’abril del 94 vam treure el nº 0 de la revista
L’ALTERNATIVA, en format de din A-8. Al 1 er congrés, a finals del 94,
vam canviar les sigles, passant-nos a denominar Sindicat Autònom de
Policia (SAP). El canvi de Mossos d’Esquadra a Policia, responia a la
voluntat d’integrar al sindicat a Policies Locals. A principis de l’any 95
vam canviar l’anagrama, del tradicional vermell i negre a un que recorda
l’escut d’ERC i que incorporava elements professionals (la gorra).
    A mitjans del 95 un dirigent del sindicat seguit per un grup d’afiliats
va promoure la creació del sindicat Col·lectiu de Policies Integrals (CPI).
Al juliol del 95 vam guanyar les primeres eleccions sindicals del Cos,
convertint-nos en sindicat majoritari. Al maig del 97, en el III Congrés,
es produeix un relleu, alguns dirigent històrics deixem d’estar en prime-
ra línia.  Al  març-abril del 98 es produeix una mena de cop d’estat al
sindicat, amb el ple suport de l’Administració.
      Els qui ara fan servir les sigles SAP, es queden amb tot el nostre
patrimoni i representativitat i canvien totalment els estatuts deixant de
ser assemblearis i renunciant a tots els elements de funcionament
tradicionals de la nostra organització. Nosaltres continuem treballant
com a SAP (històric) en espera d’una ràpida resolució judicial.
Entretant, promovem la creació del sindicat Col·lectiu Autònom de
Treballadors- Mossos d’Esquadra (CAT), per si    de cas, amb els
mateixos estatuts i funcionament anterior. En el IV Congrés, a l’octubre
del 98, veient que la resolució judicial pot trigar, ens fusionem amb el
CAT i canviem el nom de la revista pel de L’EVOLUCIÓ.
     A les segones eleccions sindicals del Cos, l’any 99, a pesar de tot,
obtenim dos representants al Consell de la Policia. El cinquè Congrés,
l’any 2.000 es celebra sense cap estridència.
     A finals del 2.000, la UPC, en la nostra opinió, pateix alguna cosa
similar a la que ens va passar a nosaltres amb el SAP. Després de molts
contactes i gestions, formem la coalició sindical actual amb el SEC, la
qual esperem que evolucioni cap a una única organització.
     Han estat deu anys de treball intens, amb èxits i amb fracassos, amb
més o menys mitjans, amb més o menys suport del col·lectiu, però,
sempre treballant amb la millor disposició i lleialtat als afiliats i a
tots els Mossos d’Esquadra.
     L’any que ve tornareu a jutjar a totes les organitzacions sindicals
amb el vostre vot. Esperem continuar comptant amb el vostre suport i
si vosaltres voleu, convertir-nos altre cop en majoritaris. Estic
convençut que amb un CAT o CAT-SEC  majoritari el col·lectiu en
sortiria beneficiat.

SALUT !
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ACTUALITAT SINDICAL
  1.-   En primer lloc volem parlar, per la importància
que s’ha donat, al curs antiavalots i a la cimera de
BCN.
     Vam denunciar públicament, en un comunicat les
penoses condicions en las que es va fer el curs,
en un mal lloc i  pèssimes condicions ,ja que no es
podia ni anar  al lavabo, en dies de festa de la majoria
de companys, amb moltes hores, amb pocs mitjans i
amb algun company ferit lleu.
     També vam denunciar que no sabíem les condicions
( horaris, dates, hores extres, etc.)  que els agents
destinats a la cimera anaven a patir.
     Desgraciadament de tot aquest comunicat la majoria
de la premsa ( com sempre ) va agafar la part de noticia
que va voler per tal de escampar  l’imatge que ells
volien donar de la policia.
     L’únic propòsit dels amics de fer merder  va ser
defensar als companys que havien d’anar a la cimera.
     No es empenedim de cap de les paraules del
comunicat. Les coses son com son i per això mateix al
company que va anar a fer una visita al quarter del Bruc
a la mitja hora el van expulsar per ordre d’un intendent,
autor de la famosa frase “funcionari amb placa”.
     Però va tenir temps de detectar algunes anomalies.
Es va denunciar les anomalies a la direcció general, a
més  de la pròpia expulsió que també ha estat denun-
ciada al Síndic de Greuges.

   2.- El nostre delegat de Prevenció i riscos laborals
continua fent inspeccions ( pj edifici Base )  per tal de
comprovar el estat real de les nostres instal·lacions,
vehicles i en definitiva condicions laborals.
      També ha anat a varies reunions per tal d’analitzar
tota la problemàtica en temes de seguretat i salut labo-
ral.
    Si teniu qualsevol problema a les vostres destinacions
sobre aquest assumpte no dubteu en trucar-nos i el
posarem en coneixement de la direcció i l’intentarem
resoldre dintre de les nostres possibilitats.

    3.- Aquest cap de setmana passat es va fer
el rallye privat Catalunya costa-brava.
     Segons la instrucció 2/2002 del director es
regula la participació del agents de trànsit en
aquells serveis que son requerits, prèvia
autorització del SCT ,el qual cobra una taxa als
organitzadors de la prova o servei .
     Doncs bé a la reunió que va fer la casa amb
els sindicats s’ens va informar que es cobraria
les 6 primeres hores com a extres .
     Molts pensareu que  això és millor que res
però nosaltres creiem que tots els companys
que han d’anar al rallye han de cobrar totes les
hores com a extres igual que es fa a trànsit.
      Hem enviat un escrit al SCT per veure si va
pagar la taxa corresponent.

 ESPEREM RESPOSTA.

    4.-Restem a l’espera que surti la sentencia
del judici del SAP. Creiem que va anar força bé
i encara que la sentencia es recurrible si es do-
nen la raó serà un cop molt fort als usurpadors
actuals del SAP i al departament d’interior que
el va recolzar.
   No tant bé va anar el judici pel fets d’interior,
ja que  va ser condemnat però apel·larem per
tal que es faci justícia.

     I també esperem que es faci justícia al
judici que al maig portarà davant de un
jurat popular  al comissari Joan UNIO i
als s.i. X. Creus i J. Bascompte  per
l’ocultació d’un atestat a Blanes.
      Un delicte  que la Divisió d’afers interns
hauria de obrir un expedient disciplinaria
aquests possibles delinqüents.
Igual que fa amb tota la resta de mossos,
encara que no esperem miracles.
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  5.-  Ja tenim totes les enquestes que havien
promogut entre el col·lectiu per tal de saber les
vostres inquietuds. Per falta d’espai i temps les
publicarem el mes que ve. Ja veureu els resultats
 lo aclaridors que són..

   6.- Continuem la lluita de la l’aplicació dels
índexs correctors. Hem guanyat molts recursos i
hem instat   al Síndic de Greuges per tal que
obligui  a l’empresa a aplicar d’ofici
el criteri judicial.
     És vergonyós con desprès de tantes senten-
cies condemnatòries ,alguna d’elles ha obligat a
la casa a pagar les costes, aquesta casa conti-
nua escatimant unes quantes  hores que ens
pertocant.

ESPEREM RESPOSTA.

  7.- La nostra linear sindical sempre ha sigut
molt clara en respectar els drets dels nostres
afiliats.
      Portem un temps en que a cada nou afiliat
l’enviem per correu des de el dia que se afilia ,la
nostra pòlissa d’assegurances (motiu principal
d’afiliació al nostre cos) i els drets de l’afiliat per
tal de que no els passi el que amb altres
sindicats. Que quant hi ha problemes et venen
les sorpreses.
      Sempre hem defensat la transparència i és
el  que l’afiliat rebrà al nostre sindicat. Parlem
clar i sobre tot no intentem fer més afiliats venen
fum.

   8.-  Ens vam adherir i participar en la manifestació de
protesta  promoguda  pels  sindicats de CNP.

9.-Increment de l’ 1,4 %.-
     El dia 27 de Març es va celebrar reunió del Consell
per informar sobre l’aplicació de l’increment de l’ 1,4 %
als mossos que, segurament es cobrarà a finals
d’abril.
      Vam fer un escrit on deixàvem clar que aquest
increment era resultat del pacte del 2.000, al qual , en el
seu dia , el Consell ja s’hi  va  afegir  i que ,  per tant , no
calia fer cap reunió de Consell

  10.- Hem presentat esmenes a la instrucció que regula
els serveis que es poden fer amb hores extres en el sentit
que pugin ser tot tipus de servei i que s’hi pugui acollir
tothom , no només els mossos destinats a trànsit.

   11.- S’han presentat diversos recursos als resultats de
les proves de coneixements del procés selectiu de
caporals i sergents.

   12.-Serveis sindicals.-
      Hem arribat a un acord amb una correduria
d’assegurances per tal d’oferir a tots els nostres afiliats
pòlisses d’assegurança de tot tipus amb la millor
qualitat-preu i amb l’avantatge afegit i exclusiu que es
farà un abonament de 6 euros sobre la prima establerta
per cada pòlissa contractada per afiliats en llar, cotxe (
excepte assegurança obligatòria ) i sanitat.

      També hem començat a desenvolupar l’activitat de l’
Associació Esportiva,AE3-CAT. Així  , per exemple ,
en la cursa de BTT de Vilanova , els nostres afiliats
s’estalvien 3 euros, dels 9 que es cobren a tots els
participants.
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Volem la teva pasta

          Sovint ens feliciteu per la nostra constància i
perseverança en la lluita i la defensa dels nostres drets,
moltes  vegades reconeixeu en nosaltres el model sindical a
seguir i lamenteu que els altres hagin esdevingut meres
associacions professionals de mercadeig,  Sabem que
preferiu la nostra revista a les de paper couche, sou bastants
els que ens heu demanat ajut quan us han arribat els
problemes o us han obert expedient i la vostra associació
professional us ha girat la esquena, i sabeu que us el hem
donat.

Però hi ha alguna cosa que no va be,    que es? Que
els vostre diners se’n van per l’aigüera d’aquells que viuen
de la sopa boba, els cursets de pegotin i les promocions del
tele tenda.

Feu un cop de cap d’una punyetera vegada!! no us
faci mandra anar un dia a la caixa donar la simple ordre de
canvi de pagament. El Cat com ja sabeu ha rebut de valent
però ens hem mantingut ferms en un període molt crític que
ja donem per superat, una nova etapa comença ara on
engeguem projectes molt ambiciosos amb l’objectiu de tor-
nar a ser majoritaris i decisius.

 Si no t’agrada llençar els diners, que t’aixequin la ca-
misa, ni que et donin gat per llebre, aixeca el cul de la cadira
i  truca’ns pel telèfon o envia’ns la sol·licitud d’afiliació que
trobaràs en la contraportada d’aquesta revista i envia-la per
fax que el paga Pujol, es a dir nosaltres.

Volem la teva pasta per que tenim moltes coses a fer.

                 Marc Salas. Secretari de Serveis Sindicals.

...reconeixeu en
nosaltres el
model sindical a
seguir i
lamenteu que els
altres hagin
esdevingut
meres
associacions
professionals...

Volem la teva pasta
per que tenim moltes
coses a fer.
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JUDICI SAP

   El proppassat dia 19 de març va tenir lloc el judici
pel tema SAP. La sentència determinarà qui represen-
ta al SAP,  nosaltres o els qui n’ostenten les sigles,
amb totes les seves conseqüències econòmiques,
patrimonials, de representativitat i possibles deman-
des posteriors, tot i que no serà ferma i es podrà
recórrer, postergant-se els efectes reals.

    El judici no va ser gaire lluït per les expectatives que
teníem nosaltres. Els magistrats eren els mateixos que
van jutjar el tema UPC i va semblar com si això incidís
en el fet de les limitacions que van posar a l’exposició
de la causa. Va semblar com si l’important, el bàsic,
fossin els documents i que, per tant, el practicat en el
judici verbal, testimonis inclosos ( que van ser molt
limitats en quantitat i possibilitat de preguntar), tinguessin
molt poca importància.

   Estem preparats per qualsevol resultat. Si perdem,
valorarem la presentació de recurs depenent del
contingut de la sentència, en tot cas, si perdéssim per
sentència ferma hauríem perdut la raó legal, però mai
la raó moral i real.

   Tanmateix continuem convençuts que si els magistrats
examinen detingudament la nombrosa documentació
aportada i no es queden únicament en les qüestions
d’aparença jurídica, ens han de donar la raó.

   Com anècdota, que ens va fer molta gràcia, dir que
els altres van citar a declarar com a testimonis al Di-
rector General  i a la persona que en aquells moments
era Cap de Règim Interior. És a dir, en el seu moment
ja va ser gràcies a l’empresa que es van fer amb el
sindicat i ara pretenien utilitzar-la també en la seva de-
fensa. Malament quan un sindicalista o un sindicat busca
o té el suport de l’empresa.
Ja informarem.

SALUT !

SENTÈNCIA PELS FETS
D’INTERIOR

   Com ja vàrem informar en un comunicat públic, han
condemnat a l’Eduard a 6 mesos de presó com a únic
responsable d’un delicte de violació de domicili pel fet
que un nombrós grup de companys accedissin al
Departament d’Interior en el transcurs d’una manifestació.
    El seu crim és haver portat, durant una part de la
manifestació, la megafonia, cridar consignes i animar a la
gent protestar. Pel que sembla, ell és el culpable que la
gent estigués molt emprenyada per la recent imposició,
en aquells moments, del 2X3, és el culpable que els
sindicats s’unissin davant la insostenible situació i
engresquessin a la gent per participar.
    Des del nostre punt de vista, la sentència és molt cri-
ticable en tots els sentits. Dóna plena credibilitat als
testimonis de l’acusació, que, per cert, són molt durs
contra l’Eduard i són l’única prova de càrrec, i no valo-
ra, al nostre entendre, les moltes proves presentades per
la defensa. No té en compte que no hi ha cap mena
d’intencionalitat de violar la intimitat de ningú ni les
circumstàncies de protesta que envolten el cas. Us
imagineu que cada barrabassada que munten el pagesos,
els funcionaris de presons, bombers o qualsevol altre
col·lectiu, sense arribar a cometre delictes contra la
propietat o integritat física, es jutgessin de la mateixa
manera ?
    No hi ha cap dubte que es tracte, per part de
l’empresa, que demanava tres anys de presó, d’un acte
de repressió político-sindical de la qual n’és víctima
l’Eduard, com ho podria haver estat qualsevol dels que
van accedir al hall de l’edifici.
   En fi, la sentència està apel·lada i confiem en obtenir la
lliure absolució per l’Eduard. Si no fos així continuarem
donant-li el suport jurídic i de tota mena que calgui.
   Ens agradaria que tots vosaltres tinguéssiu clar que
l’acció de l’Eduard no va més enllà de la participació en
una protesta en defensa dels drets de tots nosaltres. Per
tant, el conegueu o no, en sigueu amics o enemics, en
aquest cas, es mereix el suport de tothom.
    Pensem que si perdem, si la condemna esdevé ferma,
l’empresa s’acarnissarà amb ell per la via disciplinària
(tan de bo no fos així) i si les coses van malament potser
no n’hi haurà prou amb el suport del sindicat i requerim
explícitament el vostre suport, PENSEU-VOS-HO.

ÀNIM EDUARD, ALGUNS ESTEM AMB TU !
- Enric ALSINA ILLA -
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APLICACIÓ DELS INDEX
MULTIPLICADORS
Angel Gòmez-Quintero i Mora
Llicenciat en Dret i Diplomat en Criminologia
Secretari d’Afers Jurídics del CATME

En relació els índex multiplicadors i el article aparegut
a la revista l’Esquadra de la UPC de gener de 2002 nº 30,
concretament a la pagina 44, on es cita aquest sindicat i als
seus serveis jurídics, volen cobrir certs aspectes que  podrien
portar als companys a certa confusió, malgrat de l’acurada
redacció de l’article.

Concretament el recurs 79/2000 interposat per aquest
sindicat dona lloc a la Sentència nº 45 de 5 de setembre de 2000
Jutjat Contenciós Administratiu nº 13 de Barcelona, la mateixa
es recorreguda en Apel·lació davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya Sala del Contenciós Administratiu amb
el rotllo 147/2000, que dona lloc a la Sentencia nº 26/2001 de 29
de juny de 2001. ( Per veure les Sentencies podeu connectar-
vos a la nostre pagina d’internet).

De la utilització d’aquestes sentencies per part de la
Direcció General, per tal de no aplicar el coeficients
multiplicadors no ens sorprèn, ja que estem acostumats que en
els aproximadament 150 procediments que tenim la
Administració a l’ampara del seu Dret de defensa pugui utilitzat
el que vulgui, al igual que fem nosaltres.

En aquest recurs nº 79/2000 es va interposar al mateix
contra les resolucions del Inspector cap de la divisió central de
seguretat ciutadana de 4/10/1999, 27/10/1999 i 4/11/1999, on es
modificava el horari de la Sala de Coordinació Operativa i es
feia Treballar als agents en dia de festa, la primera era per les
Eleccions al Parlament de Catalunya i les altres dos per cobrir
baixes i manca de personal a la Sala, que estaven en horari de
torns.

El que es pretenia en aquest recurs era posar en relació
el Decret 146/1996 de 30 d’abril dels horaris amb el Decret 15/
1997 de 21 de gener de vacances, en les consideració següents:

1.-L’any 1996 el horaris de torns tenien un quadrant
marc regulat en el propi decret,  però malgrat d’aquest quadrant
s’havien de fer 1680 hores anyals, al igual que altres serveis
que no estan a torns i no fan nits.

2.-En aquest any 1996 tots el efectius del cos de
Mossos tenien 1 mes de vacances, sense mirar si part de les
mateixes concedien amb festa per quadrant, i el que podia passar
es que realitzessin solament en dies reals 15 dies de vacances,
sent totalment injust en relació amb altres serveis.

3.-El gener de 1997 es regulen les vacances i al perso-
nal amb horari de quadrant de cinc setmanes els hi correspon
fer 218 hores de vacances en dos torns, entenen que aquest fet
modificava el còmput anyal de les 1680 hores.

4.-El motiu es que s’hi l’any 1996 tenia 1 mes de
vacances amb 1680 hores a realitzar i l’any 1997 tenia 218 hores
de vacances, es a dir s’amplia les hores de vacances era
impossible fer les mateixes hores anuals, les 1680.

5.-Era un plantejament i una discussió totalment jurídica,
entenen que el decret posterior deroga o modifica el decret
anterior en aquest cas es modificava el còmput anual de les
1680 hores per ampliació de les vacances del horaris de torn.

 Tot el que s’ha exposat estava en relació a les
resolucions recorregudes de les modificacions horàries a la
sala pels motius següents:

1.-Si el horari de torn te un quadrant marc per tot l’any
i  ha de fer 218 hores de vacances, però te que realitzar 1680
hores anuals, i es fa treballar el agents en dia de festa per tal de
complir el total d’hores anuals, el que fa es retornar les hores
de vacances realitzen moltes menys de les 218, fins i tot alguns
companys s’han quedat desprès de tornar aquestes hores fan
entre 180 hores i 200 hores de vacances, sent totalment injust.

2.-El fet de modificar l’horari per les Eleccions al
Parlament, entenc que era un servei previsible y podent-se
planificar amb temps suficient sense perjudicar als agents.

3.-Modificar l’horari per baixes i manca de personal
demostra amplament com planifica la Direcció General els
diferents serveis sempre amb mínims i amb perjudici dels agents
que no deixen de ser persones, que formen part d’una societat
i d’unes famílies, alguns amb fills.

Entenc que aquestes Sentències al·legades per la
Administració en relació als coeficients multiplicadors és una
excusa com una altra, ja que en definitiva no tenen res més i
intenten que alguna cosa “coli”.

Els Serveis Jurídics d’aquest Sindicat han interposat
moltes extensions de Sentències a l’ampara de la guanyada per
la UPC i que cita en el seu article del Jutjat Contenciós
Administratiu nº 7, i en relació a les extensions en una primera
tongada el dit Jutjat va dictar 13 autos en el que s’indica que
s’han d’aplicar els coeficients multiplicadors.

La Direcció General van recorre tots aquest autos amb
apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala del Contenciós Administratiu Secció Quarta, i en aquest
moments podem afirmar que tenim 8 Sentències en el que es
diu que s’han d’aplicar els coeficients multiplicadors i en
algunes d’elles amb condemna en costes a l’Administració, el
que no sabem és que es farà a partir d’ara l’Administració, ja
que si no les aplica s’haurà d’iniciar per mitja de execució de
Sentència  mes costes, que en definitiva qui les paga és el
ciutadà.

Per finalitzar aquest article informatiu, voldria dir que
el desitjable seria que tots els Sindicat de Mossos donessin
ordres al seus serveis Jurídics que tota Sentència que es
guanyés o es perdés fora tramesa a la resta de Sindicats, per tal
d’evitar mals entesos o crear confusió entre el col·lectiu.



pàg 9

L’EVOLUCIÓ

SERVEIS SINDICALS.
ASSEGURANCES

      Tradicionalment, les companyies d’assegurances
ofereixen a col·lectius ofertes en la contractació de
pólisses de tota mena. Els sindicats, dintre dels seus
serveis sindicals acostumen a oferir  aquests tipus de
pòlisses als seus afiliats. Sovint, les ofertes no són
diferenciades ja que els contractes per col·lecitus
acostumen a ser els mateixos, de forma que a una mosso
li és igual contractar una pòlissa a través del seu sindicat
que fer-ho a través d’una oferta feta a tots els funcionaris
de la Generalitat.
     És dóna el cas també, que, a vegades, les condicions
per col·lectius són igual o pitjors que a nivell individual o
que l’oferta dura només un temps i després s’iguala a
les condicions generals de mercat.
    Des del CAT-SEC sabem això per experiència i no
hem volgut entrar en aquest joc, sinó que hem estat
treballant per  aconseguir pels nostres afiliats un servei

1- El CAT i el SEC hem triat una correduria
d’assegurances de la màxima confiança, no ha arribat a
un acord directe amb cap companyia. El corredor coneix
el mercat i les ofertes que hi ha en cada moment, és un
professional que assessora sobre el millor que hi ha
per cada cas independentment de la companyia,
encara que sempre amb companyies de  plena
garantia. L’acord amb aquesta correduria comporta que
el CAT-SEC, en cada moment, ofereix als seus afiliats el
millor producte en la relació qualitat preu que hi ha al
mercat i el més adequat a les condicions particulars dela
persona.

   3- El fet de tenir l’acord amb
una correduria garanteix que si en
algun moment hi ha productes
millors, es puguin oferir a
l’afiliació i aquesta pugui decidir
canviar o no.

   4- A més, a part de les ofertes
vigents, si l’afiliat desitja,per la
raó que sigui, una determinada
companyia  també se li pot fer,
amb el mateix abonament.

Ara com ara ja estem en
disposició d’oferir-vos
assegurances de cotxe, llar,
salut i fons de pensions i s’està
treballant en assegurances
d’accidents, vida i
responsabilitat civil.

Per tot això, ara, afiliar-se al CAT
o SEC té una avantage més. La
persona que s’encarrega d’aquest
servei és en Santi ROYO,
demaneu per ell.

SALUT !

Barcelona a 22 de març del 2.002

que sí que val la pena i que ara us presentem.

2-    A més, com a condició única i exclussiva cada
afiliat al CAT-SEC que contracti una pòlissa
s’assegurances   de vehicles (excepte les que són
bàsiques i obligatòries), llar  o salut  rebrà una
bonificació de 6 euros, amb el qual, pel fet d’estar
afiliat al CAT-SEC, s’obté un preu més baix, inclús, que
les pòlisses generals ofertes per a col·lectius en totes les
companyies.

Aquest cap de setmana passat es va fer
el rallye privat Catalunya costa-brava.
Segons la instrucció 2/2002 del director
es regula la participació del agents de
trànsit en aquells serveis que son
requerits, prèvia autorització del SCT ,
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EXPEDIENT DISCIPLINARI PER FALTES MOLT GREUS

  Tenir un munt d’idees al cap, que et creen alhora indignació i angoixa i poder-les
escriure o redactar-les amb objectivitat, costa molt .Tot i així intentaré ser el més clar
possible.
   Penso que un fet així no pot quedar impune , es a dir ajupir el cap i literalment
“menjar-se la sanció” , doncs com podeu comprovar és totalment injust.

   Tot va començar quan una colla d’amics ,7 companys , vàrem sortir a sopar per
celebrar l’arribada, un any més, de les fires de Sant Narcís de Girona.
   Un cop acabat vam decidir d’anar a prendre alguna cosa  a les famoses barraques
d’aquesta ciutat. Mentre hi anaven caminant per l’Avinguda Jaume I , dins d’un
vehicle se escoltaven els crits d’una noia que angoixada, cridava: “ la cartera, m’han
robat la cartera “ i seguidament, d’un carrer estret, sortien 5 o 6 nois corrent
desesperadament, motiu pel qual , els 7 que érem vam anar darrera d’ells per tal
d’esclarir els fets.
  Després d’unes quantes carreres, de diversos carrers van anar sortint els companys,
portant “ els atrapats”, que  s’ havien separat per tal de amagar-se.
   Un cop eren contra la paret, al c/ St Francesc , d’un vehicle tot terreny que estava
aturat al semàfor del mateix carrer, una patrulla de paisà se’ns identificava. Era
formada per un policia local i el nostre company  Velasco  , destinat actualment a
Ripoll.
   Tota la nostra actuació va consistir en explicar els fets a la patrulla, la qual es va fer
càrrec de la  actuació , ja que nosaltres només buscàvem la cartera. Resulta que
desprès, 3 d’ells ,van quedar detinguts per un robatori a l’ interior de vehicle.
   Els nois eren joves, estaven espantats i no va caldre en cap moment utilitzar cap
mena de força.
   Una vegada finalitzada l’actuació , va arribar un altre vehicle de paisà que va aturar-

se al costat d’on érem,  baixant un home que només feia que “pul·lular” amunt i avall.
    La companya, actualment sancionada, va adreçar-se al home preguntant literalment
“ vostè qui és”. L’home la va mirar de dalt a baix, i fent un gest despectiu, va donar-se
mitja volta i es va adreçar a la patrulla actuant. Posteriorment vam saber que aquest
senyor era el sergent  Cabezas  de la policia local de Girona.
Tot un símbol d’amabilitat i companyerisme.
    La nostra sorpresa ,sorpresa comença quan als quinze dies surt una notícia al Punt,
diari de Girona, en què s’informava dels fets que havien passat durant les fires de
Girona, i una de les notícies era que uns Mossos fora de servei havien atonyinat a uns
joves.
   Segons la publicació , la notícia provenia de la policia local de Girona i també
informava que a tots aquests agents actuants se’ls havia obert una informació
reservada per esclarir els fets.
 Quins fets ? Això ens preguntàvem tots !  Ja que si es mira l’atestat , cap dels
detinguts en les seves declaracions parla de maltractaments ni de lesions , renunciant a
un dels seus drets ( i el més utilitzat)  que és el de ser visitat per un metge.
    Tots sabem que si l’instructor de les diligències hagués vist algun tipus de lesió en
qualsevol dels detinguts, els hauria portat ràpidament al metge. També tenim
coneixement que el Cap de torn de l’A.B.P. , quan es produeix algun detingut, baixa
personalment a les garjoles, per veure el estat dels mateixos quan arriben a les
dependències.

Penso que
un fet així
no pot
quedar
impune ,
...doncs com
podeu
comprovar
és totalment
injust.

...si es mira
l’atestat , cap
dels detinguts
en les seves
declaracions
parla de
maltractaments
ni de lesions...
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    En aquell dia va ser així  i aquestes persones no presentaven cap senyal ni signes
d’haver-se barallat amb ningú sense cap  diferència de moltes vegades en què arriba
algun detingut a les garjoles  i  l’únic comentari que  fan aquests detinguts és que la nit
anterior també estaven detinguts, en concret a Figueres.
    Va passar el temps , fins que un dia va arribar una citació d’afers interns , en què
se’ns comunicava l’apertura d’una informació reservada , que posteriorment va
resoldre amb l’expedient dels companys Nuri i Ferran.
 Amb tot sabem que el Cap va cridar l’agent  Velasco  per tal de demanar-li
explicacions sobre els fets succeïts en aquella nit , però en cap moment va dignar-se
a preguntar-nos ni com estàvem ni com havien anat els fets, tot i sent els 7 companys
de la mateixa ABP . A més un dels companys va estar 15 dies de baixa ja que durant
la persecució va caure i es va fer una girada  al turmell.
    Durant un període llarg de temps , les nostres visites a Barcelona van anar
succeint-se , fins que al final , com un ruixat d’ aigua freda , comuniquen que dels 7
companys que van intervenir a l’actuació estant fora de servei, 2 d’ells eren
sancionats per una falta molt greu amb un any i un dia “ de empleo y sueldo “.

Tot és un conjunt d’ incoherència  i no se si dir  il·legalitats .
 Un cop amb l’expedient a la mà podem saber :
 1.- Que es van realitzar una sèrie de rodes de reconeixement fotogràfic , en que
només van ser mostrades les fotografies del 7 companys , i entre elles , la única
companya que va intervenir. Era totalment impossible no ser reconeguda , i és similar
a posar en una roda de reconeixement a 5 homes negres i un blanc.
2.-Que varen desplaçar-se fins a Figueres per tal d’escoltar en declaració als
detinguts en el seu moment. Imagineu-vos , posar en safata a uns delinqüents el
poder enfonsar a uns policies. En alguna de les declaracions deien tenir tantes lesions
que semblava que els havia atropellat un autobús de la Sarfa. Com s’havia dit
anteriorment no hi ha ni un sol part facultatiu de lesions , ni greus ni lleus , ja que ni
tant sols se’ls va ocórrer anar al metge quan se’ls havia ofert.
3.- Per últim , el més escandalós de tot. La declaració a afers interns dels companys ,
el sergent Cabezas de la policia local de Girona i en aquells moments l’agent Velasco.
   Val a dir que segons el sergent de la policia local , ell era al lloc des de el
començament dels fets i manifesta que va veure com els agents “ cridaven i donaven
cops  a les persones aturades al carrer “ . Pel que fa al company Velasco , aquest
manifesta que va veure com l’agent femení “ va donar un cop amb la mà oberta
(colleja) al clatell d’una de les persones aturades”.
Per tot això se’ls considera autors d’una falta molt greu: TORTURES.
Podeu entendre una bona part de la meva indignació?
   L’altra part de la meva indignació és envers el sindicat APPAC . Entre d’altres
coses vull destacar que la companya hi portava més de 10 anys afiliada , i un cop
que té problemes, aquest li han girat l’esquena tot i que s’ha de reconèixer el tracte
cordial i de suport  que s’ha rebut per part del seu representant a Girona, qui va
augurar un camí planer i sense problemes per poder cobrar l’ assegurança mentre
que després per part de Barcelona , li van tallar les ales. El van tractar com un
“monaguillo” , una mena de figura decorativa sense cap mena de poder.
    Aquest company es va haver de posar en contacte amb un tal Alex , per tal que
permetés veure el contingut de l’assegurança , requeriment al qual es va negar .
Consideren  que els fets dels  què      s’ acusa als companys són verídics i donant per
fet que en tot moment hi va haver DOLO per part d’aquests, motiu pel qual no
cobraran ni un euro.

 ...autors
d’una falta
molt greu:
TORTURES.

...sancionats
per una falta
molt greu
amb un any i
un dia “ de
empleo y
sueldo “.

...En alguna de
les declaracions
deien tenir
tantes lesions
que semblava
que els havia
atropellat un
autobús de la
Sarfa.
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Doncs bé , s’ha hagut de fer un requeriment per burofax  per tal d’aconseguir llegir
l’esmentada assegurança , perquè si bé es cert que per DOLO no es cobra , la
pregunta és:
Qui determina aquest dolo?.
Els d’Afers Interns ,  el tal Alex del sindicat o  un jutge ?

   Al no haver-hi diligències obertes a cap jutjat , dons no hi ha cap denuncia, qui ha
determinat aquest DOLO ? .
   Als únics que podem mostrar agraïment i  el nostre suport pel que calgui és a una
persona que ens han ajudat desinteressadament.  ENRIC ALSINA del CAT  tot i
que no som afiliats del esmentat sindicat.

   Abans de finalitzar aquest escrit, vull fer constar que en tot l’expedient disciplinari,
instruït per tortures només es parla d’una colleja i de unes puntades de peu , que no
hi ha cap denuncia dels fets per part dels detinguts, que tota l’acusació s’ha basat en
les declaracions del sergent CABEZAS i del ja caporal  VELASCO.

   Així doncs, ja només em queda per dir que jutgeu vosaltres mateixos.

Manel Lopez

...en tot
l’expedient
disciplinari,
instruït per
tortures
només
es parla d’una
colleja....

Vendre cara la pell, o per que hi ha tants sindicats.

Sovint la gent mínimament preocupada pel procés de precarització galopant que pateix el nostre cos i la
nostra situació laboral, es demana per que hi ha tants sindicats, (5 de representatius i tres o quatre de no),
entenent que aquest fet dificulta enormement qualsevol canvi en la dinàmica actual, i que suposaria la millora de
les nostres condicions de treball.

La resposta la podríem trobar, entre altres aspectes, en el  cufoisme amb la que alguns d’aquest sindicats
han anunciat la pujada salarial d’enguany situada en el 2+1.4%.

Quina gran gesta!!. Els imagino en un esforç èpic, sense concessions, mantenint la seva postura a
ultrança en una dura negociació maratoniana plena de entrebancs, paranys, i dures amenaces; però tot el sacrifici
haurà pagat la pena per que en el seu pensament sempre has estat present tu estimat/ada afiliat/ada, les teves nits,
caps de setmana, els teus quilometres, els teus fills i la teva hipoteca.

Dic que els imagino per que jo no hi era, i ells tampoc. Així doncs això del que tant tristament s’han
atorgat el mèrit els ha vingut donat per la mesa general de la funció publica, (UGT i Comissions majoritàriament),
mesa en la que per altra banda els mossos mai hem comptat gaire.

Davant tanta alegria em pregunto si realment ells arriben a creure’s que ho fan molt bé, o ens ho volen fer
creure a vosaltres per que continueu pagant religiosament la vostra quota que els manté i els apoltrona en solides
butaques tant properes al poder com el gos ho esta del seu amo.

Un altre aspecte que parla de la presumpta ingenuïtat dels nostres companys es el fet de creure’s que la
inflació real es la que ens diuen, sobretot enguany amb l’arribada de l’euro, però això son figues d’un altre paner.

No es tracta de ser radical, intransigent o rebel sense causa, sinó de tenir un minin de dignitat i valor per
reclamar el que legítimament ens correspon, que esta hores d’ara molt lluny del que rebem, en definitiva deixar de
enganyar a l’afiliat amb subproductes de “mercadillo” i esdevenir un sindicat de veritat on es vetlla única i
exclusivament pels interessos laborals del treballador/a, que en el nostre cas sempre ha estat el mosso.

Marc Salas.

____________________________________________________________________________________
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inserir aquí la vinyetainserir aquí la vinyeta
“El gozo de ser mozo”“El gozo de ser mozo”



pàg 14

CAT-SECCAT-SEC

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA AE3-CAT

AQUESTA ASSOCIACIÓ ESTA OBERTA A TOTHOM!

AMB QUINA INTENCIÓ NEIX AE3-CAT?

Doncs, amb aquella de facilitar i fomentar la practica de l’ esport en el nostre col·lectiu.

Per això, s’ organitzaran competicions i tot tipus d’ actes esportius de caràcter policia1 obertes a tothom amb categories

per a policies i bombers.

Ja hem establert contactes amb els diferents cossos de policies i bombers de manera que la informació de totes les

proves de caràcter policial arribin a tothom i a així fomentar la màxima participació .Intentarem mantindre als socis informats

de tots els esdeveniments esportius, facilitarem que anualment tingueu tot un seguit d’ esports on, com a socis del AE3-

CAT gaudireu  d‘avantatges en els preus  , d’inscripció, en la tramitació, etc.

Estem treballant per que tots els nostres soci es puguin beneficiar de descomptes en instal·lacions esportives, Centres

de Medicina esportiva, material esportiu, botigues de ciclisme, etc. .aviat traurem un l1istat de les diverses opcions on

sempre el soci es veurà beneficiat.

En breu confeccionarem un carnet acreditatiu com a soci AE3-CAT, amb el qual es podrà gaudir de totes les avantatges

esmentades.

AI 2003 es celebrarà a Barcelona ais Jocs Mundials de policies i Bombers amb uns
10.000 participants  de tot el mon.

Ja que la inscripció esta oberta a tothom, AE3-CAT vol crear els seus propis equips per partici- par-hi, amb el material

esportiu identificat de la nostre associació i amb els esponsors propis. A títol individual també facilitarem la col·laboració

necessària per que pugueu participar, independent o representant AE3-CAT, amb els mitjans oportuns per a cada modalitat

esportiva.

 Tramitarem les vostres inscripcions mitjançant AE3-CAT o si voleu com a independents, i resoldrem qualsevol dubte

que tingueu, sobre quines proves es faran, on es faran, el responsable d’organització, circuits, etc...

AE3-CAT ESTA A LA VOSTRE DISPOSICIÓ AMB INFORMACIÓ DE PRIMERA MÀ. TOTS AQUELLS QUE
VOLGUEU PARTICIPAR POSEU- VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES.

COM POTS SER SOCI DE AE3 -CAT ?

Molt fàcil, tots els afi1iats dels sindicats CAT i SEC automàticament ja són socis de AE3-CAT i rebran el carnet

acreditatiu de forma gratuïta. Pels «no afi1iats», mossos, policies, bombers etc. .podran ser socis AE3- CAT pagant un preu

simbòlic de 6 euros anua1s.

COM REBREU  L ‘ INFORMACIÓ ?

La nostra web ( www .catme.es. vg ) i L ‘Evolució seran els mitjans que us faran arribar tota la informació necessària.

MOLT IMPORTANT !!!

  ESTEM  OBERTS  A   TOT  TIPUS  D  INICIATIVES.

TOTS  A  QUELLS QUE VOLGUEU PROMOCIONAR, ORGANITZAR, PARTICIPAR, ETC... QUALSEVOL EVENT

ESPORTIU POSEU-VOS EN CONTACTE AMB NOSALTRES. US AJUDAREM!

-I CURSA POPULAR BTT CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ ( LA BEN PLANTADA). Dia 5 de Maig. Inscripcions al

propi sindicat. Preu normal fixat per l’organització 9 euros. preu per  afiliats al CAT o al SEC 6 euros.
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PACIÈNCIA,  PRUDÈNCIA  I  PERSEVERANÇA
(lema inspirador que surt al conectar el mòbil l’ honorable conseller)

     Abans de començar a explicar-vos l’experiència de la cimera a BCN que sapigueu que
durant el curs d’ordre públic que vaig fer (que no va ser precisament a l’EPC sinó a la Seu
d’Urgell en ple més de gener) hi va haver tres lesionats que tot i això varen continuar amb el
curs  (un llavi obert, un genoll inflat per una pilotada i una espatlla inutilitzada durant tres setmanes)
però crec que això passa i prou.

      Evidentment que es pot evitar però sembla que si no et fas mal no puguis veure la força que
te una pilotada o el que aguanta un escut. Això és pel senyor Pomés que deia que no hi havia
ningú a l’Hospital,  ES CLAR QUE NO!  Ja ens hem recuperat tots!  Ah! menció especial
pels companys de Vielha i que s’ho van currar i cada dia feien les seves 3 hores de viatge
d’anada i les 3 de tornada (i després hi ha accidents!)

     Doncs bé, fa poques hores que he acabat el servei aquí a la cimera i bé, no sé per on
començar. Aigua freda el primer dia, sense calefacció (això si, un calefactor per pavelló), no hi
havia esmorzar per la “tropa” quan a altres unitats si que se’ls facilitava, menjar de mili pura i
dura, catering que... bé, crec que a qualsevol camp de refugiats mengen més i millor, ah! i
sobretot menjat dins de la furgoneta!, 3 letrines per cada 60 mossos, “mals rotllos” entre
companys perquè ningú va saber pensar que hi havia gent que entrava de matins i d’altres que
arribaven de nit quan els altres dormien, i bé, en definitiva el servei que estàvem fent IMATGE,
sempre la p... imatge.

      Sembla ser que es volia que se’ns veies i se’ns ha vist i sinó pregunteu als companys que
estaven a itinerari cada 150 mts. i amb una Franchi sense corretja per aguantar-la penjada (un alt
comandament de Tedax va haver de desplaçar-se per tots els punts de les rondes recollint
corretges pels companys) i que comentar del fet d’estar fora de la furgoneta mirant com passen
els cotxes amb una Franchi carregada d’impulsors  (sort que no l’hem hagut d’utilitzar...).

      Com veieu la casa continua en la seva línia. Va reclutant “voluntaris” i la gent menjant s’ho
tot. Però companys, la gent es crema, i si no, pugeu a la USR de la Seu d’Urgell  (la única que
és de tercera regional )  i pregunteu com està la gent!.

Ens veiem al Rallye!!! de pillada a pillada i tiro “por que me toca...”

SALUT!    

 

...a la Seu
d’Urgell en ple
més de gener
hi va haver
tres lesionats...

...companys de
Vielha...
...cada dia feien les
seves 3 hores de
viatge d’anada i les 3
de tornada...

...que a qualsevol
camp de refugiats
mengen més i millor...



NIVELL C

    El diputat Daniel SIRERA ha presentat a tràmit una proposta per modificar la Llei de Policia i passar l’escala
bàsica del Cos a nivell C. Un cop llegida la proposta ens va sobtar per diversos motius,

1- D’aprovar-se la proposta, per presentar-se a Mosso d’Esquadra caldria  tenir el BUP o la FP2, cosa
que limitaria en molt el nombre de possibles aspirants. Donàvem per entès que si la presentava un diputat
del PP hauria estat consensuada amb CiU i ens consta que el nombre d’aspirants que es presenten
actualment és considerat insuficient, per tant,no ens quadrava.

2- Per altra banda, coneixem l’evolució històrica i problemàtica d’aquesta antiga reivindicació i, precisament,
la posició del Govern Central, del PP, ha esta un obstacle per assolir-lo, cosa que explicarem en el decurs
d’aquest article.

     Com a conseqüència d’aquesta iniciativa hem fet diverses gestions i contactes per obtenir informació, amb el
següent resultat,

- Pensem que la iniciativa no compta amb el suport de cap altre grup parlamentari i que, per tant,
no tirarà endavant tal com està redactada, i no podem donar més detalls.

- Hem retrobat o iniciat contactes polítics als efectes de contribuir a un consens sobre el tema que
permeti una futura aprovació i amb això estem treballant, tot i que no podem garantir resultats i
que hem de ser més discrets del que ens agrada.

     La reivindicació del passi al nivell C  no és una millora únicament retributiva, que ho és, tot i que molt minsa.
Tampoc és una qüestió de promoció professional, tot i que la facilita. És principalment una qüestió de dignificació
de la professió policial. Quasi tots els oficis o professions tenen una formació reglada, sigui per FP o per estudis
acadèmics. En canvi, sembla que la professió de policia no precisi, a nivell oficial, de cap regla, carrera o formació
titulada. La qüestió no és que per accedir al Cos s’hagi de tenir el BUP o FP2, sinó que existeixi una carrera o
formació professional reglada de seguretat pública o policia, el qual és competencia de l’Estat. En el seu moment,
aquest projecte ja va topar amb l’oposició del Govern de l’Estat per qüestions purament polítiques.
     Com pot ser que un policia d’avui en dia, que ha de superar una dura oposició, un curs de formació de nou
mesos en condicions de semi-internat i un any de pràctiques, que va armat, que tracta amb drets i deures fonamentals,
que ha de prendre decisions molt importants i ràpides, que ha de tenir uns coneixements legals elevadíssims, tingui
la consideració de nivell D, igual que un auxiliar administratiu. Qué menys que ser considerat com un tècnic de
nivell C.
     Llavors, la qüestió, des del nostre punt de vista, hauria d’anar de la següent manera:

1- L’estat hauria de reglar la carrera o formació professional corresponent a la seguretat pública o policia.
2- L’EPC hauria de ser homologada com a centre oficial d’impartició d’estudis policials i, no lliurar diplomes,

sinó autèntics títols professionals o universitaris.
3- El curs de formació bàsica i pràctiques haurien de complir els requisits establerts en la normativa estatal

i esdevenir un títol de FP2 de tècnic en seguretat pública, policia, o la denominació que vulguin, de forma
que, tot i haver-se presentat al procés selectiu amb una titulació del grup D, en acabar el procés de
selecció es gaudís d’una titulació de nivell C ocupant la corresponent plaça de Mosso d’Esquadra o
qualsevol altre cos de Policia.

     De forma esquemàtica, aquest seria el model que defensem i en el que estem treballant, manca convèncer als
grups polítics per a que hi donin suport i pressionin a qui calgui per efectuar totes les reformes legals o regulacions
necessàries. Lògicament, pels qui ja som policies, el passi a nivell C hauria d’ésser automàtic convalidant la
formació que tenim a la que surti del  procés i atorgant-nos el diploma corresponent a la titulació acadèmica.

CAT-SECCAT-SEC
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L’EVOLUCIÓ

CANYA AMB CONYA

Passatemps per Bud i Ginger.
Kanya i Konya et proposen un joc divertit que no te més pretensió que fer-te passar una estona agradable.
A partir d’una entrevista apareguda en el Periódico al nostre estimat conseller, hem afegit dues possibilitats mes de

resposta a cada qüestió plantejada, es tracta de que tu endevinis quina es la de veritat i quines son mentida. Diverteix-te.

ENTREVISTA

Introducció

a) El Conseller Pomés connecta el mòbil i a la pantalla apareix un lema inspirador: “Paciència, prudència,
perseverança”. Sembla fet a mida de la Generalitat. No té un paper estel·lar en la cimera. Però amb les tres p i els
serveis ara prestats, potser Europa un dia parli català.

b) El conseller Pomes connecta el mòbil i a la pantalla apareix un lema preocupant: “Pilota amb els de d’alt, putejo
als de baix”. Sembla fet a mida d’aquest personatge. No te un paper estel·lar en la vida, però la seva existència
amargant ens recorda que som en el mon caigut.

c) El conseller Pomes connecta el mòbil i a la pantalla apareix un lema indicador: “Botifleret omple com puguis el
teu cabasset”. Sembla fet a mida de la Generalitat. No te un paper estel·lar enlloc. Però amb el cabasset ple i
l’Aznar content, el PP els manté el xiringuito.

1- La Generalitat surt petita a la Foto. Però vostè esta ... eufòric?

a) Si per que gràcies a la cimera puc demostrar a Jose Mari que li soc fidel ...
b) Estic ocupat i també preocupat, però no angoixat. Si la cimera surt be en l’àmbit de la seguretat, haurem guanyat

molt. Ara això de eufòric ...
c) Eufòric? estic que em surto!! Això mola mes que els incendis i les nevades, però be, he de reprimir-me ...

2- No es talli.

a) Be, que sempre he admirat al general Paton o Anibal, Napoleó i tota la penya aquesta no?
b) Vull dir que jo sempre m’he entès molt be amb el PP, sobretot amb la “Valde”.
c) Barcelona és la capital de la UE durant tres dies. Si som capaços d’explicar que això es bo en conjunt, serà un motiu

de satisfacció.

3- La Catalunya que projectem és la de l’estat d’excepció?

a) Naturalment, que es vagin assabentant aquests hippies pollosos del pa que si dona. Llibertat? de qui?
b) Aquí no es restringeix les llibertats de ningú!
c) La gent necessita ma dura, i alguns col·lectius els hem escurçat la corretja.

4- La dels universitaris, dels conductors, dels repartidors...

a) Als ciutadans se’ls demana que canviïn els hàbits de mobilitat, no de llibertat. I les facultats de Pedralbes no s’han
tancat amb clau, només s´ha suspès les classes a causa de les dificultats de mobilitat.

b) Mira, tu ets una mica comunista no?, vàrem treure unes recomanacions pel be de tots, qui no les compleixi allà ell.
c) En el mon global hi ha totes les llibertats, pots ser conservador o ultra-conservador, pots escollir entre la Maquinista

o Diagonal Mar, Barça o Madrid, fins i tot pots ser budista o fer-te una religió a mida.
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5- Hi insisteixo. Ens convé projectar aquesta imatge?
a) Estàs posant-te una miqueta pesada,  habe’ documentasion!!
b) Ho podrem assegurar quan s’acabi la cimera. Fins avui s’ha notat una disminució de l’ús del vehicle privat i un

augment del transport públic. I si, a més a més la manifestació de demà és pacífica i ordenada, haurem projectat una
magnifica imatge de civisme.

c) Gràcies a mi la cosa esta anant molt be, la lluvia en Sevilla es una maravilla, i si demà us porteu be serè misericordiós.

6- Mas ha desautoritzat els convergents que s’hi sumin.

a) Les persones enquadrades en un partit no poden entrar en contradicció amb la seva línia política oficial. Ens
titllarien d’incoherents.

b) I no solament als convergents qualsevol individu que li passi pel cap anar a la mani esta desautoritzat, marginat,
esborrat, eliminat i liquidat.

c) Mas que? Que Mas?

7- La poca veu de Catalunya a Europa potser s’ho mereix.

a) Si, potser es el moment de fer un pas endavant.
b) Això si que es pot dir, però en l’escenari adequat. Parlem amb el senyor Aznar, parlem a Brussel·les! Però no ens

barregem en una manifestació que expressa la disconformitat amb la gestió de la UE. El missatge es podria diluir, i
fins i tot confondre.

c) La dreta catalana hem estat històricament gent d’ordre i sempre al costat de qui te la menjadora. No ens barregem
amb el proletariat d’aixelles pudents i alè de Don Simón.

8- Manifesti’s aquí.

a) A mi tot això la porta fluixa saps? Jo vull entrar al gabinet d’en Jose Mari, li he demostrat sempre la meva afinitat, de
petit vaig anar al Valle de los Caidos mentre el Piqué estava al PSUC i la Virules presentava a l’Estapé els seus
exàmens en català. He desvirtuat els mossos posant comandaments de la nacional, tapo les relliscades de la “Valde”,
els defenso en temes tan flagrants com la inseguretat ciutadana a Barcelona i Tarragona.
Paciència, prudència i perseverança aquest es el meu lema, tot arriba.

b) Volem tenir un paper més important a Europa. Es lícit que sigui així. Però des del començament vam deixar clar que
col·laboraríem perquè la cimera fos un èxit. Girar-hi la esquena seria una irresponsabilitat. Com sempre, som respon-
sables. I treballem per demostrar que, en el tema de seguretat, la nostra col·laboració és lleial.

c) Però qui s’ha cregut que som!!

9- Farà jugar als mossos el paper d’antiavalots?

a) Els nous models policíacs del món global demanen un increment percentual d’aquest tipus d’agent que pot
arribar al 90% de la plantilla, per poder tallar d’arrel qualsevol brot de revolta que sorgeixi del desequilibri i la
injustícia social, que cada cop seran més accentuats.
La seguretat ciutadana passarà a mans privades, qui no pugui pagar no en tindrà.

b) Primer jugarem a “Historias de la puta mili”.
c) Els mossos s’ocupen del trànsit, de les càpsules de l’aeroport a l’hotel i de la circulació a les rondes.

10- Però hi ha mossos antiavalots al Bruc, oi?

a) Oh! y no es bonito ver a las esquadras catalanas en el magnifico enclave españolisimo y reserva espiritual de
occidente que es el Bruch.

b) La brigada mòbil. I està preparada, naturalment.
c) Si, però es mentida que dormin en grans sales, en lliteres sense intimitat, que les dutxes siguin d’aigua freda o

que el menjar del catering estigui podrit.

11- És veritat que algun mosso va resultar ferit mentre s’entrenava?

a) És un rumor que ha fet circular un sindicat minoritari del cos de Mossos, amic de fer merder. Hi ha hagut una
preparació més intensa de l’habitual a l’Escola de Policia de Mollet per part de la Brigada Mòbil. El contrari
hauria sigut irresponsabilitat. Però no hi ha cap mosso a l’hospital.

b) S’han fet uns entrenaments “cutre salchicheros” en quatre dies a una pedrera de Vallirana on no hi havia ni
lavabos, ni dutxes, ni un lloc per menjar. Ha hagut diversos ferits que han generat baixes laborals. També hem
rebut queixes sobre algun instructor en concret, però la propera vegada ho farem millor.

c) Son unas nenazas! Aquí lo que fa falta son un parell de collons!!



12- Els mossos cauen simpàtics. Però si s’acaben extralimitant...

a) Doncs a mi em cauen fatal...així els tracto... ja ja.
b) Hi pot haver errors. I n’assumeixo la responsabilitat. Però, per les reunions mantingudes, s’ha procurat que tots

sàpiguen què han de fer.
c) Afers Interns actua tant arbitràriament que la gent esta un pel desorientada, però la responsabilitat sempre la

faig caure sobre l’agent o sobre els fenòmens metereológics.

13- Comptar 10 abans d’estovar?

a) Comptar fins a zero, zero patatero... Jose Mari... snif..
b) Fas molta gràcia!!
c) Això no va així, no va així.

14- Si se’ls escapen els presos, que m’ha de dir, conseller...

a) D’entrada, als mossos no se’ls escapen els presos. Com qualsevol sistema penitenciari, hi ha persones que
intenten fugar-se i a vegades ho aconsegueixen. Aquí aquesta possibilitat no existeix.

b) Els polítics ens gastem molts diners construint confortables presons i amb sistemes de seguretat de “pegotin”,
perquè a la escola ja no hi anirem.

c) Conec uns quants tios que tenen unes torres de puta mare!

15- No s’escaparà ningú.

a) D’aquí no s’escapa ni Deu.
b) A veure què passa, les coses s’estan fent amb seny. S’han mantingut moltes reunions amb els organitzadors

de les manifestacions, per pactar com fer les coses perquè tothom se senti segur i lliure. I perquè, en cas que
algun grup intenti rebentar-la, pugui ser identificat, separat i bloquejat.

c) Tot esta sota control, és important que la gent se senti lliure i segura, un altre cosa es ser-ho.

16- Un altra cosa és ETA.

a) Des de l’11 de setembre, qualsevol possibilitat, per remota o inversemblant que sembli, pot existir. Així que
s’han pres mesures per a totes les hipòtesis.

b) Des de l’11 de setembre, gràcies a aquell ex agent de la Cia es més fàcil criminalitzar als qui no pensen com
nosaltres.

c) Si el problema Basc es un problema entre ells i el govern espanyol, que no vinguin aquí a tocar els collons.

17- I si alguna cosa surt malament, sempre poden dir que vostès no ho van muntar.

a) Si el PP o el PSC-PSOE, la Caixa o el RACC, em demanen mossos, jo els dono mossos, a mi em surten barats i
quedo de puta mare.

b) Des de el primer moment, les tres administracions hem anat alhora. I això és un signe de maduresa.
c) Si alguna cosa surt malament sempre se les carrega el mosso.

Solucions:

Introducció-a 6-a 12-b
     1-b 7-b 13-c
     2-c 8-b 14-a
     3-b 9-c 15-b
     4-a           10-b 16-a
     5-b           11-a!! 17-b.

Si les has encertat totes, tu ets un agent espavilat, un policia com cal. Recorda fer-ho constar en les teves
properes proves de promoció.
Si has fallat alguna, tu ets un ximplet, un tanoca “trasnochat”, un trencavidres minoritari
amic de fer merder, en definitiva un funcionari amb placa.
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