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L’exemplar d’aquesta EVOLUCIÓ és històric. SPC i CAT
hem decidit fer un exemplar conjunt i això és inaudit, però,
vol ser un reflex del que pretenem, cadascú amb la seva
especificitat, però junts a lluitar pel col·lectiu davant
l’empresa.
El contingut, com comprovareu, és acorde amb el moment
que vivim, eleccions sindicals, però hem continuat publicant
escrits que ens han enviat afiliats de diverses procedències.
Fa poc, s’han incorporat els nous companys en pràctiques,
aprofitem per felicitar-los i que sàpiguen que el CAT està a
la seva disposició per tot allò que els calgui.
Sabem i constatem que la gran majoria d’ells s’han afiliat a
un sindicat en funció dels regals que els han ofert, passa
cada any, tanmateix, si per qualsevol qüestió, necessiteu
un sindicat que us resolgui un problema, aquí estem, com
sempre, molts de vosaltres acabareu donant-vos compte
que el CAT és la millor opció sindical i aquí estem, esperant-
vos.

editorial

”””””“““““SPC i CAT hem decidit fer un exemplarconjunt i això és inaudit, però, vol
ser un reflex del que pretenem, cadascú
amb la seva especificitat, però junts a

lluitar pel col·lectiu davant
l’empresa.
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situaciósituació

La política sindical seguida pels actuals responsables
d’Interior pel que fa a Mossos d’Esquadra ens porta a
la conclusió que el Departament no respecta el
pluralisme sindical i aposta, desitja tenir com
interlocutors a sindicats que pugui controlar
políticament i que els siguin afins en els plantejaments,
impedint així l’avenç cap a les fites per tots desitjades.
De fet, el Departament va posar com a condició per
mantenir negociacions amb nosaltres que serien a
soles, un per un i que no podíem fer públic el contingut
de les reunions, això, òbviament, és una traïció al
col·lectiu en la que nosaltres no vam caure, altres sí,
per això mantenen reunions únicament amb ells i per
això cal un canvi radical en el panorama sindical.
Davant d’aquest panorama, els sindicats corporatius,
aquells que defensem els interessos específics d’aquest
col·lectiu, SPC i CAT, hem decidit presentar-nos en
coalició a aquestes eleccions sindicals, en bé del
col·lectiu i renunciant a part de les nostres pretensions
i posicionaments

El Departament vol tenir com
interlocutors a UGT i CCOO,
no vol haver de negociar amb
sindicats que no pugui
controlar, amb sindicats que
depenguin œnicament de
mossos i es deguin a ells, que
expliquin i informin al col·lectiu
que representen i comptin amb
la seva opinió. Aquestes
eleccions són com un plebiscit.
El col·lectiu haurà de decidir si
vol sindicats apèndix del
Departament, si està conforme
amb com ens tracta el
Departament o si condemna el
seguidisme de UGT i CCOO,
castiga al Departament i la
connivència amb ell i aposta
per sindicats propis que no es
rendeixin, que lluitin
continuadament, que no
renunciïn.

Hi ha reptes molt importants
que s’han d’abordar de forma
immediata, la determinació de
l’equiparació, la segona
activitat, el cobrament de nits i
festius, la jubilació anticipada,
els horaris estables, els
sistemes de provisió, la dotació
humana i material, etc., i per
assolir aquests objectius amb
un mínim de dignitat caldrà
sindicats forts i reivindicatius,
que plantin cara i mobilitzin si
cal.
Donat que en aquest període
sindical es determinaran temes
tan importants cal que els
sindicats que liderin aquest
procés tinguin les mans lliures,
per tant, aquestes eleccions
tenen un caràcter estratègic i
el resultat pot marcar-nos per
molts anys.

eleccions 2007
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candidaturescandidatures

L’objectiu de la coalició és
guanyar les eleccions
sindicals, esdevenir majoritaris.
Guanyar les eleccions implica
desautoritzar la política sindical
i laboral que ha estat portant a
terme el Departament i obligar
als sindicats que han estat
coadjuvant amb els interessos
del Departament a replantejar-
se la seva estratègia i a apostar
per la defensa del col·lectiu
sense prescindir de la
necessària unitat sindical, que
se n’adonin que, encara que us
hi afilieu pels cursos o altres
prebendes, voleu que es lluiti
també pel que és just i
equitatiu.
Un cop guanyades les
eleccions liderarem i
propiciarem una entesa
sindical, lluny de
protagonismes o medallitis,
amb la resta de sindicats, per
lluitar plegats per aquest
col·lectiu. A par tir del dia
següent de les eleccions

pressionarem per tancar
l’acord d’equiparació,
mobilitzant al col·lectiu si és
necessari. Forçarem la
negociació per una segona
activitat digna i així
consecutivament amb la resta
de reivindicacions del Cos.
Fent un joc de paraules,
podríem dir que
si Iniciativa ha pres el
Departament, nosaltres
prendrem la iniciativa al
Departament. És a dir,
nosaltres no estarem a l’espera
del què el Departament vulgui
negociar i en els termes que
ells vulguin negociar, sinó que
serem nosaltres els qui
exigirem, si cal amb
mobilitzacions, el que volem
negociar. Hem d’acabar amb la
inactivitat sindical i la imposició.
Com a mínim, aquest any ha
de quedar tancada
l’equiparació la segona
activitat, a part d’altres temes
menors.

Les candidatures de la coalició

són les següents:

ESCALA EXECUTIVA

Francesc CARDÚS PLANAS

Salvador ROSELL LLADO

Ricard FERNANDEZ

ALONSO

ESCALA INTERMÈDIA

Germà LIZONDO

FERNANDEZ

Rafael MANZANO PINTOR

Marcel PAZOS VILLEGAS

ESCALA BÀSICA

Enric ALSINA ILLA

David JOSE MAÑAS

Jordi COSTA RUIZ

Àngels BOSCH

CAMPRECIÓS

Màrius CARROBÉ ROSELL

Joan BUENO GÓMEZ

Carles MACIÀ NOCETE

Gemma AVILES TAHULL

Òscar L. J. MORATILLA

David MIQUEL SERRADA

J.R. SANAHUJA BARRANCO

Jaume BANUS IRANZO

Sílvia CIVIT i FORTUNY

Ferran AVILES TAHULL

Cal que tothom, estigui
afiliat al sindicat que
estigui, voti la coalició
SPC-CAT.
Votar la coalició SPC-
CAT implica:

- Estar a favor de la
reivindicació i la lluita.
- Estar a favor de la
transparència i la
lleialtat al col·lectiu.
- Estar a favor de la
unitat sindical.
- Demostrar al
Departament que no
s’està conforme amb
com s’han fet les coses
i demanar un canvi.

Només una vegada cada
quatre anys, amb el teu
vot, pots incidir i donar un
missatge clar als qui
manen, no la
desaprofitis.
Si, a pesar de tot el que
ha passat i s’ha vist, pel
que sigui, aquesta
coalició no guanya les
eleccions, no obté el
suport i confiança del
col·lectiu, serà donar ple
suport al Departament i
els seus acòlits, serà dir
que no voleu sindicats
transparents i que lluitin,
voldrà dir que us
conformeu amb que us
venguin i mercadegin
amb els vostres drets i
reivindicacions, que no
doneu valor a tota la lluita
que s’ha estat fent contra
la traïció, que ja us estan
bé les mentides i
manipulacions que hem
viscut tots plegats..

LLUITA AMB
NOSALTRES, VOTA

SPC-CAT.
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MOLT IMPORTANT!!!
sindical

la unió fa la força
JOSEP RAMON SANAHUJA,

delegat del cat

Sempre he sentit dir, que la
unió fa la força. És evident que
a la casa no li fa por cap
sindicat, però si hi ha una cosa
que li fa por; la gent, i encara
hi ha una cosa que li fa més
por; la gent unida. Per això
intenta sempre desunir-nos per
vèncer.

La metodologia que utilitza el
qui negocia amb els sindicats,
és una prova de com els
agrada dividir-nos; ens cita per
separat per negociar i deixar
lligat amb segons qui, el que

convingui. A canvi, el que signa
es deu emportar de ben segur
unes gratificacions extra que
poden rebre el nom de cursos
o interpretacions favorables
cap a la seva formació

Algú creu que interessa als
altres sindicats la unió ?Jo crec
que NO, però si els interessa i
molt, els cursos de formació
que els proporcionen més
afiliats, diners, els vots que
alhora els proporciona més
alliberats. Com podeu veure tot
un peix que es mossega la cua
i nosaltres enmig de tot això.

Algú pretén que CC.OO i UGT

vetllin pels nostres interes-
sos??? estan molt preocupats
buscant càrrecs polítics per
tenir un millor sou i tenen
massa fronts oberts (metall,
fusta, tèxtil) el què menys els
importem som els mossos.

No podem permetre que
continuïn jugant amb nosaltres
i és per això que us demano el
vot per als MOSSOS UNITS

Salut a tothom i us animo a què
ens trèiem tots plegats aquesta
vena que no ens deixa veure!!!

Endavant mossos units!!!!
endavant CAT i SPC!!!

no perdis la memòria
Lamentablement, molts
companys, no recorden
dinàmiques sindicals més enllà
d’uns dies o setmanes que han
passat, ara és el moment de fer
una petita reflexió i pensar,
recordar, qui és qui i qui ha fet
què i, el dia de les eleccions,
votar en consciència, no pas en
funció de a qui i el perquè es
paga la quota sindical.
Nosaltres som dels que creiem
que amb un canvi de color
polític al govern, també
canviarien les relacions
sindicals i de negociació
col·lectiva, acabaríem amb les
imposicions i prepotència dels
qui ens van governar 23 anys.
Ben aviat vam quedar

decebuts. Tan bon punt, els
nous, van fer-se un mapa de
la situació, van decidir
proposar a UGT i CCOO fer un
lobby, és a dir, marginar als
sindicats minoritaris, fer-los
desaparèixer a base de no
comptar amb ells ni negociar
res amb ells (nosaltres). A
canvi, els sindicats de classe,
haurien de signar tot el que els
possessin davant i pau social.
Recordem el desplegament de
Barcelona i les seves
condicions (perdent-se una
magnífica oportunitat per
assolir fites importants), les
operacions especials, el
vestuari i el darrer acord de la
vergonya que condemna a tot

el col·lectiu a no tenir un horari
estable i ha costat sis mesos
de mobilització que el
Departament reconegui que no
som menys que els altres, que
no som funcionaris de segona.
En una segona etapa, des que
CCOO ha tret les grapes de
l’SPC, el sindicalisme
corporatiu ha recuperat força,
se’ls han trencat els esquemes,
guió que portaven preparat, el
col·lectiu ha dit prou i, tot i ser
minoritaris, el CAT ha recuperat
una capacitat d’incidència que,
per la connivència de CCOO i
UGT-SAP amb el Departament
no tenia de feia temps. Ara li
toca al col·lectiu fer sentir la
seva veu.

canvia les coses, canvia el futur!!!
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desprès tot son queixes

Estem d’eleccions sindicals i
després de les declaracions del
Sr. Conseller d’Interior sembla
ser que seran importants. Jo
personalment espero que el
col·lectiu faci una mica de
memòria de la gestió que han
fet el sindicats majoritaris,
molts cursos, regals, i un
passotisme total envers els
seus afiliats (saben perfecta-
ment que donant-los uns cur-
sets ja estan contents), si algú
s’enfada pel comentari a veure
si hi ha algun company que em
demostri que no és així.
Hi ha companys d’uns altres
sindicats que no donen cursos,
però us donaran el seu
compromís,  quan tingueu
algun dubte relacionat amb la
feina, us donaran solucions,
que això segons el meu parer
si que és realment  important.
Mireu hi ha tres casos molt
importants que han succeït en

molt poc temps;
1- El famós Acord del mes
d’octubre (algú ha vist un
comunicat del SAP-SME que
digui que gràcies al mencionat
Acord ara farem 18 hores que
abans eren de formació i
actualment ho són de
romanent? segur que NO)
2- Pagues extres, reconec que
això ens perjudica a tothom (vull
dir, a tots els Funcionaris de la
Generalitat) però, qui va signar
que un agent de la escala bàsica
perdi més de 600 euros en dos
anys han estat la UGT i CCOO  i
a sobre a canvi de res. (res que
es sàpiga, és clar!!))
3- L’assumpte dels famosos
vídeos, va  comportar una
manifestació unitària de tots els
sindicats (això de cara a la
galeria) perquè la veritat les
declaracions del representant
del SME al programa del Cuní,
semblava que li sabia greu
anar-hi a la manifestació (va fer
una crítica del Departament

PAU d’Interior de 12,5 segons)
impressionant!!! i això no és tot,
perquè,  jo que hi vaig assistir
a la referida manifestació
pensava que m’havia quedat
sord, no vaig veure ni un
representant del SAP cridar
contra el Departament (No
sigui que surti al vídeo dels
companys d’afers interns)
vergonyós!!!
Si una vegada finalitzades  les
eleccions, el col·lectiu continua
donant recolzament  als
sindicats afins al Departament,
que ningœ es queixi després,
tindrem el que ens mereixem,
perquè un company que es
deixa influir per una navalla
segur que és el primer a
queixar-se que ara en l’exercici
de tir només compta el temps
de l’exercici i  desplaçament
(Amb el consentiment del SAP-
SME) vosaltres mateixos (tant
de bo no sigui així) .

TU TENS L’ÚLTIMA PARAULA
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ENRIC ALSINA ILLA,
secretari general del cat

saura dimissió: crònica d’una
incompetència manifesta

Quan cap allà el mes de
novembre, en ple conflicte per
l’acord de la vergonya, el sr.
Saura va ser nomenat titular
del Departament, força sectors
socials i del propi col·lectiu van
posar en dubte que una
persona de les conviccions
polítiques pròpies d’IC fos la
més idònia per manar la
policia. Al CAT vam rebre força
interpel·lacions de la premsa
demanant-nos la nostra opinió.
Nosaltres sempre vam dir que
la ideologia d’una persona,
sempre que sigui democràtica,

no tenia res a veure amb la
capacitat o no per dirigir el
Departament d’Interior.
El primer gest negatiu que vam
observar en ell va ser el fet de
no voler rebre’ns per plantejar-
li directament les nostres
queixes i la interpretació que va
fer del conflicte, que res tenia
a veure amb la realitat: pacte
amb els majoritaris,
electoralisme, etc.
Quan el 22 de gener se’ns va
convocar des del Departament
i van plantejar-se per primera
vegada concedir-nos
l’equiparació, semblava que
s’havia produït una inflexió.
Després, van incomplir el

termini per donar resposta i la
resposta, signada pel sr.
Delort, va ser un manifest escrit
de cara a la galeria, divulgat
fins i tot per intranet, on es
donaven com a normals les
diferències existents amb
altres col·lectius del mateix
departament.
Finalment, gràcies a la
mobilització del col·lectiu, el dia
25 d’abril es va produir el
reconeixement públic que
estàvem sol·licitant i esperem
que es concreti amb fets ben
aviat. Amb això deixava en
evidència la malifeta dels seus
subordinats i dels sindicats de
classe perpetrada feia sis
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mesos i tot el discurs que se’n
derivà.
A les diverses aparicions
públiques o en mitjans de
comunicació en les que ha
parlat de temes policials ha
quedat en evidència el seu
desconeixement sobre
nosaltres, tant en temes laboral
sindicals com en temes
exclusivament professionals.
El sr. Saura treballa
normalment a la seu del
Departament de Relacions
Institucionals i Participació, no
a la seu d’Interior.
El sr. Saura no és un simple
polític, sinó que és la imatge
pública d’un partit, el seu
màxim dirigent, no és un
gestor, sinó un polític que ha
d’aprofitar el seu càrrec per
potenciar la seva opció
partidista, satisfent franges
d’electorat que, sovint, no
aprecien massa la tasca
policial.
El sr. Saura, amb la seva
interpretació de les imatges de
Les Corts condemna als
companys davant l’opinió

pública. Que s’ha d’esperar
que opini la gent quan el màxim
responsable de la seguretat
pública a Catalunya diu que
reduir a un individu violent, que
intenta agredir als companys,
que es resisteix a l’escorcoll, és
un cas de maltractaments ?
Després no se li acudeix altra
cosa que dir públicament que
instal·larà càmeres a totes les
comissaries, llançant així el
missatge a la ciutadania que “
no us preocupeu, els mossos
són dolents, però els tindré
vigilats, jo, el garant dels
vostres drets”.
Per no parlar de la intervenció
patètica vers el kubotan o
l’entrevista al programa “La nit
al dia” de TV3.
El sr. Saura no en té ni idea de
a on s’ha posat i ha demostrat
ser un irresponsable,
políticament parlant. Tampoc
sembla que tingui intenció de
canviar ja que no s’ha vist cap
autocrítica, canvi d’assessors
o rectificació.
Interior necessita un conseller
propi, que no comparteixi altres

responsabilitats de govern, que
estigui al peu del canó cada
dia, que treballi i no sigui el
màxim responsable de cap
opció política, que entengui la
feina policial i calibri bé els
efectes de les seves accions.
Després de la manifestació
massiva del dia 6 de juny,
sorprèn la taxativa ratificació
que va fer públicament el Molt
Honorable President de la
Generalitat, el sr. Montilla.
Sembla com si ens tractessin
de tontos, com si la opinió de
la pràctica totalitat del
col·lectiu, comandaments
inclosos, no tingués cap valor.
El sr. Saura ha demostrat ser
un incompetent i no em crec
que algú del Govern no ho vegi
així, per tant, hi ha d’haver
canvis.
Volem creure que, passat
l’estiu, es produirà una
remodelació del govern i que
el Departament d’Interior tindrà
un conseller propi i exclusiu. Si
no fos així, vista la idiosincràsia
del sr. Saura, preveiem que
tindrem molts problemes.

”””””
“““““Que s’ha d’esperar que opini la gentquan el màxim responsable de la
seguretat pública a Catalunya diu que
reduir a un individu violent, que

intenta agredir als companys, que es
resisteix a l’escorcoll, és un cas de

maltractaments ?
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lluita pels 15 dies
de permís per naixement

Us copiem l’escrit registrat
contra el fet que no se’ns
concedeixin els 15 dies per
naixement d’un fill.

A/ Sr. Ferran DAROCA i
ESQUIROL, Subdirector General
de Recursos Humans.
ASSUMPTE: “Instrucció sobre
permisos de paternitat i
naixement.”
Sr.,
Hem rebut per correu electrònic
una proposta d’instrucció per tal
d’establir els dies de permís que
corresponen per naixement i
paternitat, vista la llei 7/2007.
Alhora, ens demaneu que fem les
nostre aportacions abans del dia
25 de juny.
En la vostra proposta interpreteu
que el permís de 15 dies que la llei
7/2007 concedeix al pare amb
motiu del naixement, queda
absorbit per les 4 setmanes de
paternitat de les que ja disposem
per la llei 8/2006, i, per tant, deixeu
en 5 els dies de permís per
naixement, deixant sense efecte
els beneficis establerts per la llei
7/2007.
Nosaltres no hi estem d’acord, i us
exposarem els motius.
El permís de 4 setmanes per
paternitat té el seu motiu en això,
el fet d’haver estat pare i poder
gaudir del nadó les seves primeres
4 setmanes.
La llei 7/007 parla textualment de
“ permís de paternitat per
naixement”, és a dir, quan diu
paternitat està determinant qui té
dret al permís, el pare, la mare ja
disposa de la baixa per maternitat
, i el motiu, la causa és el
naixement, no pas el fet de ser el
progenitor masculí.

Per tant, encara que la inclusió del
terme paternitat pugui generar
certa possibilitat de confusió, és
evident que l’establert en la llei
estatal substitueix l’actual permís
per naixement i no té res a veure
amb el permís de paternitat, que,
alhora, es gaudeix un cop
finalitzada la baixa per maternitat,
i, per tant, no té res a veure amb el
naixement.
Per tot això, us demanem que
corregiu l’esborrany d’instrucció i

quedi determinat que el permís per
naixement passa a ser de 15 dies.
Atentament,
David JOSÉ MAÑAS, SG de SPC.
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT.
Catalunya a 20 de juny del 2.007.

VOLEM NEGOCIACIÓ
IMMEDIATA

Us copiem l’escrit que vam
presentar fa alguns dies i us
demanem que estigueu
preparats per si cal engegar
mobilitzacions.
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fundació social
del cat

Des del CAT, sempre que hem
disposat del mitjans, hem estat
pioners amb moltes coses,
inclosos els serveis sindicals.
Venim d’una etapa molt dura en
la que els membres d’aquest
col·lectiu s’afiliaven quasi al 100
% en funció dels mèrits que
podien comprar amb les seves
quotes (cursos sindicals). El CAT
no ha volgut mai entrar en
aquesta corruptela i el preu ha
pagar ha estat una asfíxia
econòmica i una molt baixa
afiliació durant molts anys.
El fet que el desplegament
estigui pràcticament enllestit i
que molta gent ja estigui on vol
estar ha començat a canviar la
tendència i ara el CAT creix
geomètricament. L’efecte primer
és que disposem de diners per
afrontar nous reptes, millorar el
funcionament del sindicat,
l’atenció a l’afiliat i el que
convingui.
Lleials al nostre ideari, el primer
que hem fet ha estat el projecte
SOLIDARICAT, a través del qual
pretenem donar el nostre suport
a projectes socials i solidaris.
Ara hem fet un pas de gegant
endavant. HEM CONSTITUÏT
LA FUNDACIÓ SOCIAL DEL
CAT. A través d’aquesta fundació
engegarem programes de
suport i ajuda a tots els afiliats i
familiars que es quedin en
situacions de desprotecció o
pateixin els efectes d’accidents,
malalties o situacions no
cobertes per l’Estat.
Som el primer sindicat de
mossos en disposar d’aquesta
mena de seguretat social
privada i pensem que és un
element importantíssim per la
seguretat futura dels nostres
afiliats.

Un cop constituïda i legalitzada
la fundació, hem de concretar els
programes d’acció. A tall
d’exemple us descric alguns dels
programes que tenim pensat
engegar i sobre els quals ja
rebreu més informació a mesura
que es vagin concretant:
1- Cas de mort de l’afiliat:
A) fills: beca d’estudis,
manutenció, tractaments
mèdics, etc.
B) Parella: manutenció i
tractaments mèdics. Altres
ajudes.
2- Sanció de l’afiliat no coberta
per assegurança. Ajudes
diverses.
3- Invalidesa d’afiliat: Ajudes
diverses.
4- Tractaments mèdics
especials (càncer, degenerati-
ves, psicològiques), ajudes.
5- Mútua de salut.
6- Ajudes ortopèdiques.
7- Ajudes fills deficients o
parella amb problemes greus.
Les possibilitats són infinites,
només limitades pels fons dels
que disposi la fundació, a la qual
hem destinat la dotació
legalment establerta per
començar i la dotarem amb un
10% de l’import periòdic de les
quotes d’afiliació.
Per aquest tema, com sempre,
també demanem la teva
participació, si te’ns idees sobre
necessitats no cobertes per
altres institucions i/o estaments
que creus que podria cobrir la
fundació, fes-nos-les arribar.
Intentarem que l’afiliat al CAT
vegi cobertes situacions
excepcionals amb les que ja s’ha
trobat algun que altre company.
Ben aviat farem difusió dels
programes d’ajuda que es vagin
engegantww

w.
so
li
da
ri
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at
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opinió
                        

el vot de qualitat i de futur
Sóc afiliat d’un sindicat que
prefereixo no citar per no
perjudicar-lo. Continuo afiliat a
ell per què amb el sistema
actual de formació que
canalitza l’administració a
través dels sindicats no hi ha
altre remei que morir al pal i fer
els cursos   per obtenir els
punts tant necessaris  per
tornar a casa amb plaça
definitiva.

Fins fa uns mesos, fins i tot
creia que era una bona opció
sindical i que a més a més em
donava la formació per assolir
punts, però en els últims mesos
i arran dels diferents
aconteixements que ha viscut
el cos policial, primer la
negociació del mes d’octubre,
i després la poca lluita pels
nostres interessos.

He observat que actualment
tenim una  mala praxis sindical,
sobretot pel que fa als sindicats
policials que primer tenien
conveni amb els dos històrics
sindicats de classe, i que
actualment han patit el procés
d’absorció, integració i
pràcticament desaparició de la
seva identitat, ja que només
queden les sigles, així com tots
els seus òrgans de decisió.

Pel que fa als actes
reivindicatius vaig participar en
totes les manifestacions que es

van fer a Barcelona, i
coincidíem molts mossos que
simpatitzàvem amb diferents
formacions sindicals, però que
veiem que aquell esforç el
fèiem nosaltres, per nosaltres.

En la última manifestació, em
va omplir d’orgull veure el gran
nombre de mossos de totes les
categories professionals i de
totes les formacions sindicals,
avançant pel recorregut de
l’acte, però  vaig veure una
cosa que em va entristir i va ser
quan vaig veure clarament on
arribava el grau de direcció
dels dos grans sindicats de
classe.

Em refereixo al grup d’ordre de
la manifestació, que  estava
format per un gran nombre de
persones amb l’armilla de color
groc fluorescent , la majoria
persones relacionades amb
aquests dos sindicats, però
sense cap vinculació al nostre
cos policial i  amb una pràctica
alhora de moure i dirigir la gent
que tot indicava que no era la
primera manifestació d’altres
sectors laborals, metall, tèxtil,
etc, que dirigien.

Tot seguit vull dir que cada cop
hi ha més  mossos amb esperit
reivindicatiu, en el sentit que
hem de defensar lo nostre i no
pot ser que entrem a formar
d’un gran pastís sectorial, en

què el nostre, el policial, sigui
el germà petit que sempre
agafa el que li deixa el gran,
com ja va passar al mes
d’octubre passat, el CME es va
menjar el que van deixar els
altres sectors on també hi són
els omnipresents els grans
sindicats de classe.

Esmentar que a l’Ertzaintza,
als sindicats de classe els
ertzaines NO els voten per què
no els defensen de la mateixa
manera que els policials.
Un alt comandament policial de
l’Ertzaintza, fa uns mesos, en
un lloc turístic on vàrem
coincidir a l’estiu, em
confessava que el que
aconsegueixen aquests
sindicats amb la força que els
dóna el suport dels policies NO
ho lluita cap sindicat de classe.

La meva posició en aquests
moment és que independent-
ment que continuï afiliat al
sindicat actual, que em dóna un
servei que no em donen els
altres, és a dir cursos, jo votaré
als sindicats exclusivament
policials, és a dir al CAT i a l’SPC,
que NO han deixat de lluitar en
cap moment pels interessos dels
treballadors i convido a tothom
que faci un reflexió en aquest
sentit i que faci un vot de qualitat,
és a dir un vot de futur.

Barcelona, 18 de juny de 2007
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concurs de trasllats
quasi bé tots) i les van portar a
direcció general, sembla que
no s’ha tingut molt en compte
alhora de confeccionar les
bases de la convocatòria i de
moment ens quedarem un altre
any al Pirineu. Que l’antiguitat
hagi passat de 0,15 a 0,30
punts no crec que sigui
suficient

On té la lògica aquest Govern?

Pel que sembla a algú se li ha
ocorregut la idea de que jo i
d’altres companys ens quedem
eternament a treballar al
Pirineu. Ja som uns quants els
companys de la 13a i 14a
promoció que ens hem quedat
al Pirineu a treballar com a
conseqüència de que a algun
il·luminat de la direcció general
ha pensat que l’antiguitat NO
ha de puntuar quasi gens als
concursos de trasllats.
Tot i que uns companys de
l’Anoia i l’Urgell van recollir
firmes (a Tremp, Sort i
Pont de Suert vam firmar

No seria més lògic que es
puntués més aquesta maleïda
antiguitat? no es puntuava
abans a raó de 0,86 punts per
any sencer de treball? I el sentit
comú que tant reclamen a la
policia? El tenen ells? És té en
compte per a res als mossos?
Sincerament, crec que no!
Només em faltava que tant el
SAP com l’SME es van voler
atribuir el mèrit de la pujada de
punts quan no van fer res per

a què això fos possible

cada dia que passa més
cremat!

ens hem quedat al Pirineu a treballar
com a conseqüència de que a algun
il·luminat de la direcció general
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MOSSO DE L’INTERIOR DE
CATALUNYA

venut i estafat per l’appac

al igual que el SAP depenen de
la UGT
A les primeres manis vaig
veure delegats de l’APPAC
cridar consignes contra la UGT
i contra el govern, ara s’han
engolit l’orgull i passen a
engrandir les seves files.
Es senten comentaris de que
anaven a la deriva i que van
demanar a altres sindicats la

comarca del costat això no
importa, ja donarà les
oportunes explicacions el
comandament afectat però no
seré jo (pensament
reduccionista i malaltís). Tots

els que fèiem el servei no
donàvem crèdit a les ordres
rebudes (només cal que us
vegin) qualsevol de nosaltres
hagués incrementat el nombre
de vehicles de paisà per
enxampar als delinqüents per
les urbanitzacions on
actuaven, però clar, nosaltres

enganyar-nos a nosaltres
i als ciutadans

Les estadístiques és l’única
cosa que preocupa als
comandaments i als polítics del
nostre cos. La realitat del dia
a dia ens demostra que els és
igual el que passi mentre no
els afecti a ells com a
responsables del desastre. Un
exemple d’això i que va fer que
m’adonés de la situació, va ser
quan fèiem el dispositiu
SEDÀS, no els importava pas
que s’enxampés als
delinqüents, no és pas
aquesta la lògica en que
pensaria qualsevol policia amb
un mínim de coneixements?
Pues va a ser que no! El
mecanisme que s’utilitzava era
posar els vehicles logotipats i
amb els llums oberts a l’autovia
Lleida Barcelona per a que “los
malos” no entressin a la nostra
comarca. Ara bé, si això
provoca que vagin a robar a la

no n’entenem d’això i aquesta
feina de coordinar està
dedicada als que en saben.

Com tenen la barra de
continuar enganyant als
ciutadans? Per aquelles dates
en que la ciutadania
exclamava que no havia
seguretat a Catalunya, com
pot dir un polític (Delort) al
programa “la nit al dia” de TV3
que el temps de resposta és
mínim? I a l’interior de
Catalunya? A les comarques
interiors on està ple de masies,
també és ràpida aquesta
resposta policial? Com es pot
ser ràpid quan hi ha una sola
patrulla al carrer en una
comarca i a sobre estan fent un
altre servei a l’altra punta de
comarca?

Que potser no paguem els
impostos a comarques? Doncs
també s’ha de garantir la
seguretat dels pagesos oi?

Fa molts anys que estava afiliat
a l’APPAC i ho estava a ells per
estar en un sindicat
exclusivament policial. No volia
que el meu sindicat depengués
d’un sindicat de classe com
UGT o CC.OO
Ara, de la nit al dia, m’han dit
que s’han fusionat amb el SAP,
o sigui, ja no existeixen com  a
sindicat i el que és més greu,

fusió per mantenir-se 4 anys
més alliberats.
Les preguntes son; S’hauran
venut el sindicat per la seva
cadira durant 4 anys més?
Quin serà el següent pas? Hem
de permetre els afiliats a
l’APPAC rebre als nostres
domicilis el carnet de la UGT-
SAP???
No serà el meu cas!!!
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enyorança a la gc

Els polèmics mesos d’abril i
maig de 2007, han passat a la
història del cos de mossos per
la mala imatge que el cos ha
projectat a l’exterior. Els
ciutadans van veure
desprestigiada la imatge que
tant s’havia cuidat fins llavors
amb episodis com; Imatges
gravades a Les Corts, mort
d’un esquizofrènic, la senyora
que va perdre la memòria i
segons la premsa no vam
atendre els mossos, detingut
que surt del cotxe policial i mort
en un tràgic accident, etc.

Vàrem ser la portada dels
mitjans de comunicació i la
principal notícia diària al
programa matinal de TV3
durant molts dies. Fins i tot
algun periodista (aspirant o mal
periodista diria jo) es va atrevir
a dir que la ciutadania

enyorava a la Guàrdia Civil. La
veritat, vaig veure molt
agosarades aquestes
afirmacions, o si més no, que
això fos fruit de la dedicació i
professionalitat dels mossos.
Penso que hem posat ganes,
voluntat i esforç, però això no
ha anat acompanyat del
recolzament necessari i
adequat dels nostres polítics.
Per resumir-ho, podríem dir
que no han estat a l’alçada. Van
reconèixer públicament l’error,
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però el mal ja estava fet, la
imatge danyada i el prestigi pel
terra.

La desmotivació que vaig
veure entre els meus
companys durant aquells
mesos la recordaré sempre

Al juny vàrem tenir la major
manifestació del cos de
mossos de tota la història dels
mossos i al capdavant de la
conselleria teníem un conseller
que portava 3 manifestacions
en 6 mesos (desembre, febrer
i juny) la d’octubre no la conto
perquè encara no estava
nomenat com a tal

Definitivament, sento vergonya
dels polítics que tenim

Haurem après almenys del
error? Molt em sembla que no,
però el temps ho posarà tot al
seu lloc

ALFONS

extret de foro mossosdesquadra.com:
missatge institucional als brifings

Ara ja sabem de què es va
parlar a la reunió entre el
conseller, director, secretari
i alts comandaments policials
de Barcelona la setmana
passada. Almenys una part
de la cerimònia va ser per dir
als comandaments que
passessin pels briffings a dir
als mossos que TRAN-
QUILS QUE EL DEPARTA-
MENT ESTÀ EN VOSAL-
TRES! GRÀCIES PERQUÈ
TOT ESTÀ FUNCIONANT I
LA GENT NO HA DEIXAT
DE TREBALLAR (què

passa que ja donàveu per fet
que ho faríem??? potser tenim
motius per fer-ho????)
A ALGUNS LLOCS HI PASSA
EL CAP DE LA REGIÓ, A
D’ALTRES EL SOTS-CAP DE
LA REGIÓ I A D’ALTRES
SIMPLEMENT EL CAP DE
COMISSARIA
A mi em diuen els companys
que les detencions a BCN han
minvat molt, potser ens dieu
que no per a que no vagin a
menys??? NOOOOOOO!! ara
ja heu fet tard!! No feu el ridícul
d’aquesta manera passant per

les comissaries dient això. El
que han de fer els polítics és
sortir a la televisió a dir que
estan en nosaltres i que ens
defensaran. El merder el van
muntar ells a la tele, doncs
ara torneu a la tele a dir i fer
el que toca Personalment
penso que VULL I TOTS
VOLEM DIMISSIONS, I
ENCARA NO N’HEM VIST
CAP!!!! SI HEU ESTAT
VALENTS PER FOTRE’NS
EL MERDER ARA ASSU-
MIU LES RESPONSABILI-
TATS.



l’e
v
o
lu
c
ió

 16

que li demano a un sindicat
CONCENTRI ELS SEUS
ESFORÇOS EN LA MILLORA
DE LES NOSTRES CONDI-
CIONS LABORALS (NO EN
FER CURSOS I EN INTENTAR
VENDRE’M UN ARMILLA O UN
PAC DE VACANCES)
EN SISÈ LLOC, QUE
DENUNCIÏ LES MANCANCES
QUE JO LI TRANSMETI
SENSE QUE LI TREMOLI EL
POLS
EN SETÈ LLOC, QUE AQUEST
SINDICAT NO DEPENGUI
D’UN ALTRE DE MÉS GRAN JA
QUE AIXÒ EL LIMITA EN EL
SEU ÀMBIT DE DENÚNCIA I
ACORDS
EN VUITÈ LLOC, QUE EN LA
MESURA DEL POSSIBLE EM
DEIXI PARTICIPAR ACTIVA-
MENT AL SINDICAT (NOVES
IDEES, ASSISTÈNCIA A

AFILIAT AMB CARNET 1664

ja en tinc al carrer.
Espero que la propera roda
de premsa que facin aquests
senyors sigui després d’una
sentència judicial (presumpció
d’innocència),  i que no
s’oblidin que la ROBA BRUTA
ES RENTA A CASA , al barça
funciona, per què no als
Mossos? I ja per acabar vull
donar-li  les gràcies al
director per facilitar-me la
feina, ja que ara amb tota
aquesta transparència  quan
un ciutadà es negui a
identificar-se i acompanyar-
me a dependències policials,
doncs per por a què em
denunciï el deixaré que
marxi i ja està, això és el que
volen NO? Quina falta
d’experiència, déu meu
senyor!!!

Estic  molt  dolgut per la
manera que els polítics han
gestionat, si es pot dir així,
la problemàtica que els va
caure a sobre davant la
suposada allau de denúncies
per maltractaments que hi
havia a la comissaria de les
Corts. Mirin,  abans de posar
una càmera oculta és podria
haver posat una de visible i
d’aquesta manera frenar els
possibles casos de
maltractaments.
 A ningœ se li escapa que  a
vegades es té que utilitzar
la força i no sempre s’actua
amb proporcionalitat TOT I
QUE S’INTENTA. Això
passa a tots els cossos de
seguretat i no només a

mossos. Per cert, sapigueu
que l’any passat el cos de la
Policia Nacional va rebre
gairebé el doble de denúncies
per maltractaments que els
mossos i que jo sàpiga ningœ
s’ha fet ressò d’aquest tema,
però és clar, ells no tenen uns
polítics tant puritans com els
nostres, la majoria dels quals
no sap el que és detenir quan
no t’ho posa fàcil el pressumpte
delinqüent.
Vull pensar que la decisió de
posar la càmera oculta va ser
del director general (va
presumint de ser policia quan
no ho ha sigut mai), perquè si
ha estat una decisió d’algun
comissari o intendent, li
demano si us plau que deixi el
cos, gent com aquesta no la
vull al meu costat, d’enemics

moltes gracies srs. polítics
DAVID EL SOLITARI

REUNIONS PER SABER QUE
S’ESTÀ NEGOCIANT, ETC.)
AIXÒ DÓNA MÉS CONFIANÇA
I TRANSPARÈNCIA AL
SINDICAT
EN NOVÈ LLOC, I EL MÉS
IMPORTANT AL MEU PARER,
QUE ABANS DE SIGNAR UN
ACORD TRANSCENDENTAL
CONSULTI AL Col·lectiu SI
ESTÀ O NO D’ACORD AMB
ALLÒ
EVIDENTMENT, TAMBÉ
COSES BÀSIQUES COM
L’ASSEGURANÇA DE SOU I LA
DEFENSA JURÍDICA
SENS DUBTE, UN SINDICAT
DE CLASSE NO POT REUNIR
AQUESTS REQUISITS, I ÉS
PER AIXÒ QUE EL CAT TENIU
TOT EL MEU SUPORT

ENDAVANT I FORÇA!!!
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QUE LI DEMANO A UN
SINDICAT?

PRIMER QUE TOT, QUE EM
DEFENSI AFERRISSADA-
MENT DAVANT DE L’ADMINIS-
TRACIÓ
EN SEGON LLOC, QUE
S’IMPLIQUI QUAN JO TINGUI
ALGUN PROBLEMA. QUE
FACI SEU EL PROBLEMA I
QUE EL LLUITI FINS AL FINAL
EN TERCER LLOC, QUE
TINGUI EN COMPTE LES
MEVES QUEIXES PER
MILLORAR
EN QUART LLOC, QUE
M’INFORMI DE TOT EL QUÈ
ESTÀ PASSANT EN TOT
MOMENT
EN CINQUÈ LLOC, QUE
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policia o funcionari
EL PARE DEL PAU

”””””“““““
El dilema estava servit, amb tot el que
ha sortit a la tele aquests dies, serà
bo que a la fitxa li posi “POLICIA???

Bon dia companys i
companyes! això que ara us
contaré era impensable fa uns
anys, i és que després dels
mesos que portem, la mala
imatge ha arribat fins i tot a les
escoles.
Quan deixo al nen al col·legi els
pares i demés gent que coneix
la meva professió, em diuen
que el que cal, és més ma dura
i no donar ales i privilegis als
delinqüents. Entenen a la
perfecció, que han estat els
polítics qui ens han portat a
aquest extrem en que estem
actualment i comenten que les
imatges de Les Corts no
haguessin tingut que sortir a la
llum pública

Fa pocs dies el meu fill va venir
del cole amb una fitxa que tenia
que emplenar. La vaig estar
llegint i la fitxa en qüestió
tractava sobre els oficis i
demanaven als nens i nenes
que al dia següent portessin la
fitxa emplenada de casa amb
l’ofici dels pares.
El dilema estava servit, amb tot
el que ha sortit a la tele aquests
dies, serà bo que a la fitxa li
posi “POLICIA??? serà bo que
els nens i nenes del cole
pensin que el pare del Pau és
un maltractador??? Amb tot el
que han degut escoltar als
seus domicilis sobre que els
mossos peguen, torturen i
maltracten, creieu que seria
bo posar-ho???
Aquella mateixa nit va ser tema

de debat al nostre domicili. Que
fem??? Que posem??? diem la
veritat, si, no, la veritat a
mitges???
Decisió final: vam posar que el
pare del Pau és “funcionari”.
No sé que els explicarà la
senyoreta del cole quan junts i
en veu alta repassin els oficis
dels pares i mares dels nens i
nenes del cole. Potser algun
preguntarà; SENYORETA,
QUÈ ÉS AIXÒ DE
FUNCIONARI???  I és que
cada cop agafa més forma o
raó aquest nom, vaig entrar
amb moltes ganes de ser i
exercir com a policia, però els
polítics (els actuals més que
cap altres) han fet que hagi
passat de ser policia  a
funcionari
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treballem a bcn i tenim por
MARC

Aquesta reflexió la faig
després de la imatge tan
lamentable dels meus propis
polítics envers dels fets de la
Comissaria de les Corts. No sé
si val la pena continuar
treballant de Mosso
d’Esquadra .
En primer lloc, aquests polítics
que ja han jutjat als meus
companys per tortures,
maltractaments, etc. Voleu dir
que saben el que és treballar
al carrer? Estic segur que la
majoria d’ells no tenen ni idea,
molt estudiar i poca feina.
Haurien de mesurar les seves
paraules abans de
comunicar-les a tots
els mitjans de
comunicació (El
detingut només i

segons el part facultatiu
presenta una contusió al ull),
perquè aquestes declaracions
l’únic que fan és mal al Cos i
als pobres agents com jo, que
cada dia tenim que suportar el
comportament incívic d’alguns
ciutadans?
Sap el director general que ara
ha obert la caixa dels trons? Ja
ho veu cada dia, ara qualsevol
denúncia de trànsit (A
denunciar al mosso per
insults), per fer una D-10, (però
si el nostre cap diu que la vol
legalitzar!!!), quan li demanes
el DNI a una persona
sospitosa, (la resposta és que
no li dóna la gana i que com el

toquis et denunciarà), i  no vull
continuar perquè no tindria
prou paper. MOLTES
GRÀCIES PER FACILITAR-
NOS LA FEINA.
Bé  i per acabar, només
recordar-li als meus companys
que encara que ens insultin a
les garjoles, es masturbin
quan una companya  que
estigui de custòdia, es pixin
quan el company passa pel
costat i d’altres coses, doncs
ja sabeu, no es pot fer res, els
Mossos són una policia
europea que aplica com ningœ
el codi deontològic. I sinó ho
feu correctament ja vindran els
súper –cracs d’afers interns,

que ho solucionaran
ràpidament. PATÈTIC
SÓC MOSSO I TINC
POR QUAN
TREBALLO.

perquè aquestes declaracions l’únic que
fan és mal al Cos i als pobres agents
com jo, que cada dia tenim que suportar

el comportament incívic d’alguns
ciutadans?
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més fàcil és tornar a delinquir i
així tornar a ingressar en un
centre on s’està de meravella
(això faltaria!!! en lo car que
està l’habitatge!!!)

Els estudiosos del fenomen
“delinqüència” tenen clar que el
delinquir no ha estat culpa
d’ells, sinó que hem estat la
societat en general qui els ha
obligat a fer-ho. No és que ells
fossin estranys ni res semblant,
la societat normal som els
inadaptats i no els entenem.
Sociòlegs, juristes, psicòlegs
ens apropen a aquest fenomen
i aprofundeixen en el fet que la
mateixa estructura de la
societat els ha portat a delinquir

Proposo que els posin més
equipaments per a que la seva

presons d’alt estanding
PERE

Que us ha semblat l’anunci de
la nova presó BRIANS 2?
SE’LS PODEN POSAR MÉS
EQUIPAMENTS ENCARA ALS
QUE ESTAN PRIVATS DE
LLIBERTAT? Possiblement
no!!! 4 pistes d’squash, piscina
exterior, camp de futbol,
biblioteca, sales d’estudi per
treure’s la titulació
acadèmica...
A tot això, cal afegir que mentre
estan a la presó l’estat els paga
la cotització a la seguretat
social, que evidentment
paguem tots els treballadors
que cotitzem i paguem
impostos. Així, quan surten
poden cobrar uns dinerets del
paro i pensar amb tranquil·litat
que faran de la seva vida. El

estància sigui encara millor; els
podríem posar la piscina també
interior, sales de cinema... O
ENCARA MILLOR; regalem-
los un xalet a cadascun d’ells
amb la promesa que es
portaran bé d’ara endavant (ja
que en definitiva hem quedat
que és culpa nostra el que ells
hagin delinquit)

Potser li tindríem que dir al Sr.
Cuní que és millor opció
delinquir i ingressar a presó
que ser Mosso, ja que a ell tant
li agrada dir allò de que ser
Mosso és un xollo!!!

Pere
PD: SI US PLAU, FEU EL
FAVOR DE NO OBLIGAR MÉS
ALS DELINQÜENTS A
DELINQUIR

”””””“““““el delinquir no ha estat culpa d’ells,sinó que hem estat la societat en
general qui els ha obligat a fer-ho. No

és que ells fossin estranys ni res
semblant, la societat normal som els

inadaptats i no els entenem
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Dedicat amb molt de carinyo
als 2 sindicats que ens van
“Trair” a l’octubre passat;

El proper estiu, el dia de les
eleccions sindicals al nostre
cos, pensaré en vosaltres
encara que només sigui per
uns instants; concretament
durant 3 segons, tot just quan
dipositi el sobre amb el meu vot
a l’urna pensaré que vosaltres
em vàreu trair i pensaré que
ara és l’hora de tornar-vos el
mal que m’heu fet. Ara és l’hora
de què passeu l’examen amb
les milers de companys i
companyes que ens heu privat
d’aconseguir un bon acord com
la resta de funcionaris (sanitat,
bombers, forestals, justícia...),

ara és l’hora de donar-vos el
vostre merescut i de que veieu
que al col·lectiu se’l pot vendre
però no enganyar.

Parlem de l’acord de les
pagues dobles? que els més
de 150.000 funcionaris de
Catalunya perdrem un 8% i un
16% acumulat el 2n any sobre
el complement específic en els
propers dos anys perquè així
ho heu volgut els sindicats
UGT i CC.OO, I que això ens
representarà més de 640
euros a un mosso nivell 1

Només heu mirat per vosaltres
i no em mereixeu cap respecte
Sou uns enganyats de la vida,
però ara arriba el moment, el
meu moment, el nostre
moment, el moment de tots els

ara és l’hora, la meva hora,
la nostra hora

que tindrem dret a vot i per tant,
dret a passar-vos factura i
posar-vos al vostre lloc el
proper estiu.

Apa continueu justificant-vos
davant els companys i a veure
com ens expliqueu que a
l’octubre era el millor acord que
es podia signar i 7 mesos més
tard el conseller ja reconeix
que s’ha d’equiparar el sou
amb els bombers
No vàreu córrer massa?
sembla que encara no estava
el paper a sobre la taula i ja
teníeu el bolígraf preparat, us
van veure la pressa que
portaveu per vendre’ns i us van
enganyar com a pardillos

Un descontent de la vostra
nefasta negociació

ALGARROBO

reflexions en veu alta
des del berguedà berguedà

culpa d’una incompetent i
equivocada gestió política
envers el nostre Cos.
Tenim un gran malestar, es un
cúmul de situacions que juntes
fan que perdem les ganes de
treballar i acabem amb
desencís, desinterès i
passotisme però... no
considerem que sigui culpa
nostra.
Creiem injusta, en primer i com
a mes important la pèrdua de
poder adquisitiu que hem sofert
en els darrers anys el Cos de
MMEE.

Per posar un exemple i a tall
comparatiu unes preguntes:
- Quin col·lectiu ha d’estar
9 mesos en una escola
formant-se perquè
       la seva feina al carrer és
molt complexa i  arriscada?
- Quin col·lectiu ha d’estar
tot un any demostrant dia rera
dia que està preparat per fer la
seva feina?. Deu ésser per que
és una feina de molta
responsabilitat i de difícil
aplicació.
- Qui ha de privar un Dret
Constitucional com és el de la

Han passat uns quants anys
des del nostre ingrés dins del
Cos de Mossos d’Esquadra i
creiem que estem capacitats
per poder fer alguna valoració
sobre la darrera evolució,
l’estat actual i  el mes
important, algunes reflexions/
crítiques per a un futur en el
nostre col·lectiu.
Hem vist com en pocs anys,
hem passat de ser un col·lectiu
no mal vist, (ja no parlem de
ben vistos) a ser l’ull de
l’huracà de les crítiques de
gran part dels ciutadans per
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llibertat, amb el greu risc
d’equivocar-se, aplicar les
normes penals i
administratives, actuar en
disciplines complexes com el
trànsit, medi ambient,
intervencions en conflictes,
baralles, actuacions amb
malalts mentals, terrorisme,
atracadors, màfies,
delinqüents armats,
drogoaddictes, totes o la
majoria d’elles situacions amb
perill per a la nostra integritat
física.
Doncs no ser si la majoria que
treballem en aquest ofici ens
hem donat compte, però
aquests som nosaltres els
Mossos d’Esquadra.
A veure si sabeu quin és el cos
especial de la Generalitat amb
menys retribucions
econòmiques, amb una llei
específica molt restrictiva,
sovint qüestionats i exposats a
haver de defensar la feina feta
davant d’afers interns, i ni tant
sols poder treballar fora de la
nostra feina.
Tot plegat això que expliquem
sembla surrealisme.
Companys, creiem que el
cúmul de vàries circumstàncies
no ens és mica favorable!. Una
part dels companys esperen
amb gran anhel promocionar,
altres esperen aconseguir la
plaça desitjada, i un bon
grup només pensa en
passar tant ràpid com
pugui aquesta anyada
anomenada pràctiques.
Senyors dels sindicats:
- Creieu que és feina
vostra abastar i aconseguir
afiliats amb cursos, llibres
i clauers llanternes?, o bé
seria més profitós plantar
cara a l’administració i
lluitar per la nostra dignitat
professional com es va fer
dies enrera en una gran
manifestació.

- Creieu que la gran
quantitat d’excedències per
treballar en una altre feina o per
passar a les policies locals és
per que la nostra feina està ben
pagada?. Ens costa de creure
que després de tres anys de
procés selectiu, si un agent es
troba content vulgui canviar de
feina o de col·lectiu.
- Com pot ser que a la
sortida de la primera
plataforma que es volia crear i
que es va celebrar  a BCN, a
un delegat il·luminat se li passi
pel cap de dir davant un grup
de companys d’aquesta ABP,
que considera que unes “
300.000” ptes és un sou digne
per a un Mosso d’Esquadra,
(digne de que???), per a
nosaltres vist la complexitat de
la nostra feina un sou digne per
a un Mosso d’Esquadra poden
ser tranquil·lament unes
“400.000” ptes, o no?. Si no
vegeu el sou de l’Ertzaintza,
que fan la mateixa feina que
nosaltres. O és que nosaltres
som una policia autonòmica de
segona?
- Se’ns va enganyar com
a nens tontets i ens van faltar
greument al respecte dient-nos
textualment en l’escrit 112/
2006 d’un sindicat, el qual no
mereix la pena d’escriure el
seu nom, ja que tots sabeu de

qui es tracta, en aquests escrit
deia textualment:
- “....per tant en total
l’augment en la nòmina del
gener de 2007, com a mínim
serà incrementada en 180
¤...”, se’ls deuen haver quedat
ells per comprar llibres,
navalles multi œs, etc. ...,
senyors del sindicat del
repartiment per als que els hi
falta de tot,  nosaltres ens hem
barallat amb la calculadora i
aquests 180 ¤ no els veiem
enlloc.
- Quina cara de tontaines
creieu que se’ns va quedar al
llegir comunicats sindicals
“vanagloriant-se” d’haver
aconseguit el millor acord del
món? Qui tingui dubtes referent
als sous dels cossos especials
de la Generalitat pot anar al
portal EPOCA i suposem que
se us quedarà la mateixa cara
que a nosaltres.

Tot plegat ens fa estar molt
emprenyats.
Com pot ser que treballem 230
hores/any mes que un Agent
Rural i en canvi cobrem 150 ¤
menys que ells, mes encara
tenint en compte el risc i tipus
de preparació que cal per cada
feina?  I dels bombers ja no cal
ni parlar-ne, es d’escàndol.
En aquest escrit derrotista no

es busca altre cosa que
despertar l’interès en
vosaltres companys, que
tots vosaltres veieu
algunes dades
interessants i tothom es
doni compte del precari
estat de salut del nostre
col·lectiu.
Ens estan convidant a ser
funcionaris del tipus (torni
demà a les dues), cobrir
els requeriments justos per
no tenir problemes i fer la
feina sense la il·lusió que
caldria tenir cada dia.
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GUANY PERSONAL, NI HORES DE
FORMACIÓ, NI DIETES, NI
QUILOMETRATGES, NI AVANTATJA DE
CAP TIPUS.
6- SOM L’ORGANITZACIÓ QUE MÉS
UTILITZA LA LLUITA JURÍDICA,
COL·LECTIVA I INDIVIDUAL.
7- A NIVELL DE DEFENSA JURÍDICA SOM
L’ORGANITZACIÓ QUE MÉS SUPÒSITS
COBREIX SENSE DESPESA ADDICIONAL
PER TU.
8- AQUEST COL·LECTIU NECESSITA UNA
ORGANITZACIÓ NETA, TRANSPARENT,
QUE NO EL VENGUI I QUE SIGUI FORTA I
AIXÒ COMENÇA PER LA TEVA AFILIACIÓ.
9- LES COSES NO VAN BÉ, CAL CANVIAR
I CAL DONAR SUPORT A ALGÚ QUE LES
VULGUI CANVIAR I NO DIGUI UN DIA
BLANC I L’ALTRE NEGRE.

PERQUÈ AFILIAR-TE AL CAT?

1- SOM UN SINDICAT DIRIGIT PER
PERSONES COM TU, MOSSOS, SENSE
CAP ALTRE INTERÈS QUE NO SIGUI LA
LLUITA PELS NOSTRES DRETS.
2- SOM COHERENTS AMB ELS PRINCIPIS
QUE DEFENSEM I NO REGALEM MÈRITS
A ALTRES COMPANYS PER A QUE
T’AVANTATGIN EN ELS PROCESSOS
SELECTIUS.
3- SOM ASSEMBLEARIS, TU MANES. EL
SINDICAT ES FINANÇA AMB LA TEVA
QUOTA, GARANTIA QUE ESTEM PER TÚ.
4- NO REGALEM TANTES COSES, PERÒ
DISPOSEM DELS SERVEIS BÀSICS I MÉS
IMPORTANTS: ASSEGURANÇA, DEFENSA
JURÍDICA, ATENCIÓ PERSONAL I 24
HORES, TEMARIS, ETC.
5- LES PERSONES QUE TREBALLEN PER
L’ORGANITZACIÓ NO OBTENEN CAP

PER TU I PEL COL·LECTIU,
AFILIA’T AL CAT !!

Bona tarda! venia a fer una
denúncia perquè m’han robat!
Com ha estat això senyora?
Doncs mira noi, anava pel
mercat setmanal comprant
verdura i m’han estirat el
moneder. Quants diners
portava bona senyora? 90
euros, però també el DNI, la
tarja de crèdit, les claus de casa
i la foto de la neta, sap es que
la filla ha tingut una nena molt
maca.
Si si, però.... que ha vist qui li
ha pres? No! però ho tinc clar,
havien uns gitanos pel lloc que
de ben segur han estat ells.

Sap que passa senyora? que
si no ha vist qui ha estat....
Què? què vols dir amb això?
Doncs que potser ho tindríem
que agafar com a pèrdua a
efectes de renovar els
documents
Però que m’estàs dient? si
m’ho han robat!!!
Si, però com no sabem qui...
I què? però no ho he perdut
pas!
Si, però...
Però què?
Que ho hem d’agafar com a
pèrdua
Però jove, que li estic dient que

m’ho han robat!!!
Si, però és que els meus jefes
volen que ho agafi com una
pèrdua
Escolti jove!! que jo encara tinc
el cap clar i tingui per segur
que m’han sostret el
moneder!!!

D’acord d’acord, a veure si
parlo amb el cap i ens ho
deixen agafar com a furt

NO US HA PASSAT MAI?
TENEN ELS AVIS
ALZÈHIMER O ELS HO FEM
AGAFAR NOSALTRES?

engany estrepitós amb les
estadístiques: tristament això no

és el dia a dia de la nostra feina
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SOL·LICITUD D'AFILIACIÓ
c. Tanger 48, baixos 1
08018 Barcelona.
tel.  93 485 03 50      Fax. 93 309 44 80
e-mail i skipe: cat@elsindi.cat
web: www.elsindi.cat
msn: sindicat_autònom@hotmail.com

DADES PERSONALS

Nom i Cognoms

Adreça

Població CP

Comarca Província

Telèfon fix Telèfon mòbil

NIF

Estudis

Email

* Desitjo rebre correspondència, email’s i publicacions al meu domicili:  SI / NO

DADES PROFESSIONALS

CATegoria Núm. agent Promoció

Escamot Destinació

Tel. servei/ext.

DADES BANCÀRIES

Banc o Caixa

Entitat Oficina DC

Núm. de compte Signatura:

ALTRES DADES (A omplir pel CAT-ME)

Data d'afiliació Núm. de catnet

Delegat que rep l'alta

Observacions
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Aquesta carta pretén agrair a tots els qui ens
han fet costat per fer front una situació verita-
blement dura i injusta a la que els nostres res-
ponsables ens han abocat. Situació que no
œnicament patim nosaltres quatre sinó que de
ben segur tots els qui com vosaltres en la vos-
tra feina heu de patir cada dia  el carrer.

Tenim molt clar quina és la nostra professió,
quines les nostres intervencions i responsabili-
tats, ens considerem prou professionals com per
assumir les conseqüències que pertoquin, si es-
cauen.
De la mateixa manera podem admetre i enten-
dre una crítica, la diferent visió del ciutadà, la
certesa  que de ben segur es podria haver fet
millor i el sentiment d’un ciutadà que considera
que sota el seu parer ha de denunciar-nos, però
en cap cas res de tot això pot qüestionar que la
nostra única intenció, com la dels companys que
diàriament redueixen un ciutadà, és la de fer el
millor possible la feina.

Tenim la certesa i l’esperança de què tot es pot
fer millor, però tot i així ens indigna, com a la
majoria dels professionals d’aquest col·lectiu,
que hi hagi companys, comandaments, dirigents
polítics, el qui s’erigeix jutge i personalitats que
desconeixent la contextualització d’una interven-
ció i d’unes imatges, valori, opini i jutgi des de

l’absoluta ignorància de quina és la realitat, la
part pràctica i el desenvolupament d’una reduc-
ció policial per la que no són eficaços manuals
teòrics. Per aquells que des del seu despatx i
cadira, que des de la seva jerarquia i des dels
seus serveis bombolla defugen covardament la
pràctica i la realitat de la tasca policial i del car-
rer per tal que no els destorbin i continuïn afer-
rats a la hipòcrita imatge i al silenci per aconse-
guir de forma poc útil i eficient càrrecs i poder
malbaratat.

Per aquests motius i de forma expressa aprofi-
tem per agrair al SPC la seva implicació i su-
port. Havent dut a terme de forma exemplar el
que hauria d’ésser la finalitat de qualsevol Sin-
dicat, com és la de posar tota la seva maquinà-
ria humana i material per defensar, recolzar i
ajudar 4 mossos en els qual, sens dubte, part
del col·lectiu s’hi veu reflectit. És per això que
no dubtem que tot el que el SPC pugui fer serà
en benefici del col·lectiu i que l’actitud dels seus
membres ha estat digne de menció, destacant
en diferència.

No ho dubteu, ens considerem apolítics,
asindicals i procol·lectiu, només valorem les
persones i en allò que creiem.

4 Mossos

4 Companys de les Corts.
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del tractament als detinguts. L’única certesa és
que ningú es mostra capaç de reconsiderar els
molts errors comesos, per anar vers una nova
estructura i un nou model.

Per posar un exemple de la multiplicat de mals
que estan al caure, ara s'està covant un con-
flicte en relació a les eleccions sindicals dins el
cos, que han de celebrar-se el proper mes de
juliol. La direcció política dels Mossos -de fet
L’única que hi ha- encarnada per Joan Delort,
sembla dedicada a afavorir que aquelles elec-
cions siguin guanyades pels sindicats que ells -
identificats amb el comunisme català, des de fa
molts anys- en diuen de classe. Òbviament, són
Comissions Obreres i UGT.

Aquesta política correspon a un criteri genera-
litzat en l'actual tripartit. S'ha vist respecte als
metges, terreny en el qual la Conselleria de
Salut també afavoreix els dos sindicats esmen-
tats, en contra dels professionals. Sense por
de fer riure i, per descomptat, el ridícul, aques-
ta conselleria va filtrar a la premsa que el prin-
cipal sindicat professional de metges feia el joc
del PP.

És un problema tan real que ha sorgit l'expres-
sió setzena conselleria per designar aquells sin-
dicats dits de classe, usant una expressió leni-
nista tronada. És il•legal i immoral que l'admi-
nistració afavoreixi determinades opcions sin-
dicats, en base a coincidències polítiques. El
govern de la Generalitat passa a ser jutge i part.

Tanmateix, la Generalitat ho té difícil, perquè
els Mossos són conscients d'aquesta operació
en el camp sindical, cosa que precisament afa-
voreix l'expectativa de vots dels sindicats pro-
fessionals.
Aquests darrers creuen que ara la direcció po-
lítica dels Mossos facilita més informació, en
especial respecte a les dates concretes de les
eleccions, a aquells dos sindicats que no pas a
la resta. O sigui que el foc dels enfrontaments
interns continua estan ben atiat.

En un país normal ara Joan Saura ja estaria
cessat. Però aquí la cosa is different. Una font
ben situada em diu que Saura i els seus estan

més enrocats que mai. En comptes d'entendre
que hi hauria d'haver una estructura policial pro-
fessional, amb autèntica autoritat pels part dels
dirigents policials, no pas per la cúpula política,
es refermen en el control polític des de fora del
cos.

Un principi elemental d'organització determina
que les institucions funcionen millor si estan ges-
tionades i controlades des de la seva pròpia
estructura interna. Des del comunisme això mai
s'ha volgut acceptar. L'exemple més paradig-
màtic són els comissaris polítics en els exèrcits
comunistes. Que ningú dubti que, històricament
i fàcticament aquest és el model que sempre
han tingut al cap Saura i Delort. És el control
polític i ideològic extern, per oposició al control
intern, essencialment preventiu i cent per cent
professional. Però dir això a un comunista és
com pretendre que un bisbe deixi de creure en
Déu.

Saura i Delort són partidaris del control polític i
des de l'exterior del cos. Per això els Mossos
es caracteritzen per ser una policia política (con-
cebuda així des de dalt) basada en el tradicio-
nal recel que sempre ha tingut l'extrema esquer-
ra en relació als cossos policials.

S'ha exclòs a tots els que voldrien tenir un mo-
del policial professional. N'hagués resultat una
policia que Saura o Delort podrien qualificar de
burgesa o liberal.
Aquí està la causa de tot. Els efectes han estat
els que ja s'han vist i els molts altres que, per
desgràcia, falta per veure. Quan s'ha arribat a
un tan alt grau d'impermeabilitat respecte a la
realitat com implica identificar-se encara amb
el comunisme resulta evident que ni Saura ni
Delort poden pensar en reformar de veritat l'es-
tructura política dels Mossos. Això és la mare
dels ous.
Uns ous que ja s'han trencat i altres que ho se-
ran, un dia si i un altre també.

S I N D I C A L
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Alfons Quintà

Sempre cal evitar confondre les causes amb
els efectes, i viceversa. Aplicant-ho al cas de la
sortida a la llum del desori generalitzat del Mos-
sos d'Esquadra, les violències que se'ls hi im-
puten no són la causa dels seus grans mals,
sinó un dels molts efectes del pèssim i extre-
madament polititzat procés de creació del cos.
Després, aquesta politització ha estat potenci-
ada per Joan Saura, amb un fort contingut ide-
ològic.
Certament, els maltractaments no són mai un

aspecte banal. En aquest cas concret, acredi-
ten un procés de formació llibresc, en el qual es
va voler oblidar l’experiència d’altres cossos de
seguretat. Es va dir -explícitament- que es vo-
lia fer foc nou, perquè el resultat seria molt mi-
llor. Però ha resultat ser francament pitjor. Hem
passat d'un patètic cofoisme a una evidència
de signe contrari.
La distinció entre causes i efectes és important,
perquè estan al caure més manifestacions del
pèssim procés de creació dels Mossos. Seran
efectes d'un mal radicalment polític. Possible-
ment seran diferents del problema -greu i real-

Causes i efectes en el drama
dels mossos.

de la Policia es pronunciï sense esperar el re-
sultat de la investigació”.
Schonkeren va dir que les irregularitats en un
cos policial sempre s’han fet públiques “després
de la investigació, no abans, i quan es tenen
proves que els afectats són culpables al cent
per cent”. També va dir que seria impossible
que en una comissaria de Bèlgica, el seu país,
s’instal·lessin càmeres ocultes. Shonkeren va
afegir que els companys “són innocents fins que
es demostri el contrari”.
A través d’EuroCOP i del Sindicat de Policies
de Catalunya, la veu dels mossos se sent arreu
d’Europa. Aquesta organització ja va denunciar

la seva preocupació pel fet que en un país de-
mocràtic s’hagués prohibit una manifestació als
mossos i mosses d’Esquadra, el passat dia 26
d’octubre de 2006.
Amb el teu vot a SPC-CAT “MOSSOS UNITS”,
faràs que la teva veu se senti encara més forta
a Europa, perquè davant d’uns polítics que
œnicament volen “negociar” amb els sindicats
de classe que callen i acaten sistemàticament
totes les imposicions dels responsables del
Departament d’Interior, els mossos hem de de-
nunciar també fora de Catalunya les mancan-
ces i condicions laborals amb les quals ens ve-
iem obligats a treballar.
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El Sindicat de Policies de
Catalunya (SPC) és l’únic
sindicat de policies que

representa el cos de
Mossos d’Esquadra a Europa.

El Sindicat de Policies de Catalunya és l’única
organització sindical del cos de Mossos d’Es-
quadra amb representativitat a la Confederació
Europea de Policia (EuroCOP). L’EuroCOP és
l’associació europea dels professionals de la
policia, que acull a 25 sindicats policials d’arreu
d’Europa i que representa a 530.000 agents de
18 països diferents.
Val a dir que a Europa, els sindicats policials
són professionals, és a dir la policia no es troba
representada per sindicats confederals o de
classe, ja que aquests tenen més interessos en
altres col·lectius que en el col·lectiu de la poli-
cia, per les seves particulars condicions labo-
rals.
El SPC és l’únic sindicat que, dins del marc de
la Unió Europea, està legitimat per representar
els membres del cos de Mossos d’Esquadra,
policia de Catalunya, i exercir el seu dret de vot
en totes aquelles qüestions que afecten el nos-
tre desenvolupament. L’ingrés del SPC a
EuroCOP va ser la culminació de molts mesos
de treball per tal que la veu dels agents del cos
de Mossos d’Esquadra també s’escolti a
Europa, en una organització que tracta tot el
que fa referència a condicions de treball i drets
dels professionals de la policia.
EuroCOP, a més a més de treballar per millorar

les condicions laborals dels agents de policia,
treballa per recolzar, promoure i desenvolupar
la nostra professió, com a servei pœblic desti-
nat a defendre la llibertat i la democràcia i man-
tenir la seguretat pública.
Els servidors de la policia, per la seva funció,
mereixen un tracte laboral d’acord amb les se-
ves exigències. Hem de ser conscients i
conscienciar la societat, que les condicions la-
borals dels agents de policia, per l’especificitat
de la seva tasca, han d’estar d’acord amb la
seva gran responsabilitat. EuroCOP pretén as-
sistir les organitzacions sindicals que en formen
part en el seu treball diari, per tal de millorar les
condicions laborals dels agents de policia de
tota Europa, d’acord amb les lleis i directrius
Europees.
El vicepresident d’EuroCOP, Jan Schonkeren,
va participar en la manifestació convocada per
les organitzacions sindicals dels Mossos d’Es-
quadra del dia 6 de juny de 2007 i va qüestio-
nar el tractament que el Departament d’Interior
va fer sobre les actuacions dels companys als
calabossos de les Corts.
Schonkeren va afirmar que la publicitat de la
investigació d’afers interns “no podria haver
passat en un altre país europeu” i va assegurar
que “no té precedents que un Director General
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al temps–, com anem avançant, votarem que
sí.”
Sr. Bosch i Mestres (IC-V): “és
una necessitat evident que s’ha
de regular, dels casos que es
puguin produir en aquest inter-
val tinguin un tractament que
permeti que els Mossos d’Es-
quadra puguin ser tractats
d’acord amb similitud amb la
regulació, que en altres cossos
de seguretat policial ja hi ha per
tal de regular la segona activi-
tat.”

LA COALICIÓ SPC-CAT SEGUIM REIVINDI-
CANT QUE S’APLIQUI ALS MEMBRES DEL
COS DE MOSSOS D’ESQUADRA LA REGU-
LACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT QUE ACTU-
ALMENT S’APLICA AL COS DE BOMBERS
DE LA GENERALITAT DE MANERA SUBSI-
DIÀRIA.

D’ALTRA BANDA, SPC-CAT CONTINUAREM
TREBALLANT I LLUITANT PER A ACONSE-
GUIR UNA REGULACIÓ DIGNA DE LA SE-
GONA ACTIVITAT AL COS DE MOSSOS
D’ESQUADRA, I EN CAP CAS ACCEPTAREM
REBAIXES RESPECTE D’ALTRES REGULA-
CIONS QUE ACTUALMENT S’APLIQUEN A
ALTRES COSSOS ESPECIALS DE LA GENE-
RALITAT.
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El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia
3 de maig de 2007, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el des-
plegament dels Mossos d’Esquadra (tram. 302-
00028/08). La moció es va presentar al Parla-
ment i a petició dels sindicats de la Plataforma,
a través dels grups
parlamentaris, s’instava al Govern regular la
segona activitat dels agents del cos de Mossos
d’Esquadra i a aplicar mesures transitòries de
la mateixa manera que ho tenen regulat actual-
ment els bombers. La moció es va haver de
modificar a petició del grup parlamentari IC-V,
que no va voler acceptar la segona activitat de
bombers perquè la van considerar massa be-
neficiosa per als Mossos.

Finalment, el Parlament de Catalunya va instar
el Govern de la Generalitat a continuar la nego-
ciació iniciada per a regular la segona activitat
dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra i,
fins que no se n’acordi la regulació definitiva,
aplicar mesures transitòries similars a les d’al-
tres cossos o forces de seguretat.
Els sindicats de la Plataforma fa molt de temps
que estan treballant en aquest tema, i en data
11 de gener de 2007 (Registre Entrada 0278E/
891/2007) ja van adreçar una proposta de Se-
gona Activitat al Director General de Seguretat
Ciutadana i posteriorment escrit de data 11
d’abril de 2004 (RE 0261E/4.909/2007).

En la darrera sessió del Ple del Parlament, el
dia 3 de maig de 2007, els diputats intervinents
en la moció sobre la segona activitat al cos de
Mossos d’Esquadra van fer referència als sin-
dicats de la Plataforma SPC-CAT en les seves

intervencions:

Sr. Sirera Bellés (PPC): “que continuï, òbvia-
ment, la negociació per regular la Segona Acti-
vitat del cos de Mosso d’Esquadra, però que
mentre, doncs, es puguin aplicar a tots els ca-
sos que es puguin produir fins que aquesta re-
gulació sigui definitiva, de mesures transitòries
similars a les que assisteixen a altres cossos o
forces de seguretat. Òbviament, nosaltres
volem que siguin les més beneficioses i ho
poden ser les que tenen el Cos Nacional de
Policia, fantàstic i si pogués ser la que te-
nen el Cos de Bombers de la Generalitat,
doncs millor que millor, no?”; “Jo tinc so-
bre la taula –i segur que vostè també– una
proposta de regulació de la segona activitat
feta pel SPC, una magnífica proposta que jo
crec que pot servir de base per tal que el Go-
vern no trigui gaire a fer aquesta regulació, que
òbviament, doncs, s’hauria de fer el més aviat
possible. I, per tant, vull també agrair en bona
part que si aquesta Moció es pot aprovar tam-
bé és fruit, primer, del Sindicat de Policies de
Catalunya, que ha treballat de valent per tal que
això sigui una realitat (...)”

Sra. Ribera i Garijo (CiU): “Gràcies, senyor pre-
sident, honorable conseller, benvolguts diputats
I diputades. Saludar des d’aquí als membres
del SPC”;(...) “I, per descomptat, el punt núme-
ro 3 –com l’hem transaccionat– i considerem
que ajuda que els mossos d’esquadra vegin
algun dia regulada la seva segona activitat
d’una manera similar a la dels bombers –que
és la que vam començar demanant, evident-
ment, mentre no arribi hem de donar temps

Segona activitat:
hi hem treballat seriosament.
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nal i personal dels membres del cos de Mossos
d’Esquadra i la situació actual suposa un ele-
ment discriminatori respecte dels altres mem-
bres de les Forces i Cossos de Seguretat de
l’Estat, els quals es jubilen als 60 anys amb ple-
nes garanties, ja que estan sotmesos al règim
de classes passives.

El director general de la Seguretat Social
es va entrevistar el dia 21 de juny de 2006
a Madrid amb una delegació de la platafor-
ma conjunta SPC-ErNE-PFN, per tal de dis-
cutir l’equiparació de l’edat i les condicions
de jubilació anticipada de les tres policies
autonòmiques integrals (Mossos d’Esqua-
dra, Ertzaintza i Policia Foral de Navarra)
a les que actualment tenen els cossos de
policia estatals. En conjunt, les tres polici-
es tindran uns 24.500 agents quan s’hagin
finalitzat el desplegaments respectius, un
cop finalitzades les ampliacions pactades
amb el Govern central.

Durant la reunió, en la seu del Ministeri de
Treball, els representants de la Seguretat

Social van apuntar que abans de la negocia-
ció política amb els gabinets autonòmics, a la
que s’ha compromès el Govern Central, és
necessari realitzar un estudi específic de les
policies integrals. Aquest informe haurà de
recollir les piràmides d’edat de cada cos, a
més d’una avaluació genèrica de salut que
haurà d’estudiar els problemes derivats dels
trastorns psicològics en la policia.

Pel Govern Basc, el problema de la piràmide
d’edat requereix una solució immediata. El Go-
vern català, però, no ha mostrat cap interès en
realitzar un apropament al problema. Tot i això,
el Govern Central està receptiu a parlar d’aquest
tema, així la plataforma SPC-ErNE-PFN ja em
pres la determinació de no esperar més i adre-
çar-nos directament al Parlament de Madrid,
que és el que és competent en aquest assump-
te.
Com podeu comprovar, el SPC no para de tre-
ballar en aquells temes que interessen al col·-
lectiu. Depèn del teu vot a les properes elecci-
ons sindicals del dia 24 de juliol que puguem
continuar fent-ho.

S I N D I C A L



SPC
SPC 11

El dia 19 de juny de 2005 es va crear una plata-
forma conjunta formada pels sindicats majori-
taris de les policies autonòmiques integrals. La
plataforma està composada per representants
del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC),
per part dels Mossos d’Esquadra, ErNE de
l’Ertaintza i el Sindicat de la Policia Foral de
Navarra.

La plataforma s’ha creat per tal que el Govern
Espanyol doni compliment al mandat del Parla-
ment, recollit en la Llei 24/2001 de Mesures Fis-
cals, Administratives i de l’ordre Social que es
transcriu a continuació:

“LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  (...)
Disposición adicional trigésima segunda.
Jubilación de los funcionarios de los Cuerpos
de Policía de las Comunidades Autónomas.
El Gobierno, en el plazo más breve  posible,
presentará un informe en el que se analizará la

situación de los funcionarios de las policías
autonómicas en el nuevo marco de la jubilación
gradual y flexible en función de la edad de
jubilación en comparación con el resto de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.”

Cinc anys després d’aprovar-se la llei, la previ-
sió que s’inclou en la disposició addicional tri-
gèsima segona segueix sense complir-se. Fins
ara, no s’havia tingut constància que el Govern
hagi treballat sobre el mandat del Parlament
Espanyol, però les raons que van fonamentar
l’esmentat requeriment no sols no han desapa-
regut, sinó que han incrementat la seva urgèn-
cia i necessitat.

L’aprovació de les modificacions normatives
necessàries per l’avançament de l’edat de jubi-
lació de les Policies Autonòmiques és una ne-
cessitat inqüestionable per tal que pugui orga-
nitzar-se degudament, pels òrgans competents,
el bon desenvolupament de la vida professio-

El Sindicat de Policies de
Catalunya (SPC) negocia la

reducció de l’edat de jubilació.
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El teu vot és imprescindible.

El vot de tots i cadascun@ dels moss@s és
imprescindible. Avui, més que mai, és neces-
sària la teva participació en les properes elec-
cions sindicals.
La teva pertinença al SPC no ha de quedar-se
en un mer pagament de la quota, has de
refrendar aquesta pertinença emetent el teu vot
a les urnes, perquè dels afiliats del SPC i del
CAT depèn el futur de les negociacions amb
l’Administració.

únicament amb la teva participació a les urnes
i dipositant la teva confiança en “SPC-CAT.
MOSSOS UNITS.” es podrà obtenir la repre-
sentació necessària per a garantir que l’Admi-
nistració no continuarà utilitzant els sindicats de
classe afins SAP-UGT i CCOO per a aconse-
guir imposar les, cada vegada més, draconia-
nes condicions laborals per afrontar el desple-
gament a costa del sacrifici personal dels mos-
sos.

Per a poder millorar les condicions laborals i
socials de tots els membres del cos, és neces-
sari el teu vot. Un vot adrecat a una coalició
electoral formada per sindicats de policia, inde-

pendents, sense possibilitat de ser moneda de
canvi en d’altres departaments de la Generali-
tat.

Ara més que mai, és necessari que tots els
mossos es tornin a manifestar, aquesta vegada
a les urnes. Per aquest motiu, si preveus que
no podràs votar al teu servei el dia 24 de juliol,
tramita el teu vot per correu a l’oficina d’Admi-
nistració de la teva comissaria.  Si, d’altra ban-
da, preveus no estar a casa quan t’arribi la do-
cumentació electoral (entre el 16 i el 20 de juli-
ol) o voleu que el sindicat us faci la tramesa del
vot a la mesa electoral coordinadora, contacteu
abans de fer la petició del vot per correu amb el
sindicat que vulgueu votar, us informaran del
que heu de fer i com.

En cas que vagis a votar de forma presencial el
dia 24, el vot tramés per correu quedarà anul·-
lat, per tant, SI ALGÚ S’HA SENTIT ENGA-
NYAT O COACCIONAT A L’HORA DE TRA-
MITAR EL VOT PER CORREU O, PER QUAL-
SEVOL ALTRE QÜESTIÓ CANVIA D’OPINIÓ,
TÉ L’OPORTUNITAT DE CORREGIR ANANT
A VOTAR EL DIA 24.
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El Sindicat de Policies de Catalunya, l’organit-
zació sindical majoritària al Cos de la Policia de
la Generalitat- Mossos d’esquadra, després
d’haver trencat les relacions amb CCOO, es
configura con el Sindicat professional i corpo-
ratiu més gran de Catalunya.
El conflicte intern que ha patit el sindicat majo-
ritari del cos, ha vingut motivat per la negativa,
dels companys que estem al capdavant,
d’entregar la base de dades del Sindicat a
CCOO. Una base de dades on hi figuren les
dades de molts companys i companyes, i que
des del SPC considerem perillós que caigui en
determinades mans, ... us imagineu que podria
passar després d’una esbatussada amb la mò-
bil, o la ARRO, si depèn de qui, pogués acce-
dir-hi per veure els domicilis dels companys?.
Ara, l’Acord de Confederació entre el sindicat
SME i CCOO publicat pel Departament de Tre-
ball al DOGC núm. 4840, de data 13/03/2007,
ho deixa ben clar en el punt número 8, el qual
estableix que CCOO, de manera conjunta o per
separat podrà accedir a la base de dades del
sindicat SME-CCOO.

De fet, l’Agencia de Protecció de Dades ha im-
posat una sanció de 6.000 euros a CCOO per
haver permès la filtració a través del programa
e-Mule de les dades de més de 20.000 afiliats,

SPC es configura com a sindicat
integrat únicament per policies

i dedicat exclusivament a
defensar els interessos

dels policies.

alguns d’ells policies, tal i com esmenta la Re-
solució R/00060/2007: “como consecuencia de
la presentación de una denuncia, en el que se
da cuenta de la existencia de datos de distintas
personas asociados a su lugar de trabajo, en-
tre los que se encuentran funcionarios que
prestan servicios en Dependencias policiales,
como D. X.X.X., “Cargo 1” de la Brigada de
Extranjeros de la Jefatura Superior de Policía
de ........ En dicho escrito se solicita que las
bases de datos a las que hace mención la de-
nuncia (“.........A............”, “.........B............”) “no
puedan tener acceso publico dado el carácter
de los datos que contienen”. “
Son molts els motius que ens han dut al trenca-
ment, però hi ha un que destaca per sobre dels
demés: la intransigència de determinats respon-
sables de CCOO. Els mossos no serem mai mo-
neda de canvi de res, malgrat a ells els vagi bé
en determinades negociacions, ja ho hem vist
amb la signatura de l’”Acord de la Vergonya”,
en el qual hi van participar sense tenir repre-
sentativitat. Us imagineu que podrien arribar a
fer si fossin representatius, encara que fos a
través d’un únic representant al Consell de la
Policia?. Els sindicats de classe, vinculats i sot-
mesos a les directrius de les organitzacions
polítiques de torn ens fan retrocedir en els nos-
tres drets. No ho podem permetre.
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En els darrers mesos, en el nostre cos cal remar-
car el lamentable paper de les organitzacions “sin-
dicals” de classe SAP-UGT i CCOO, que han
donat suport als actuals responsables polítics, de
manera incondicional, facin el que facin. Fins i tot
en el lamentable tractament del “Cas Les Corts”.
Una mostra ja va ser la signatura de l’”Acord de la
Vergonya”, signat en meitat d’una campanya elec-
toral a la Presidència de la Generalitat, a requeri-
ment del titular del Departament d’Interior. Un
acord que va liquidar, de manera definitiva, els
pocs horaris estables que teníem; un acord
que preveu la possibilitat de canviar fins a deu
vegades l’horari sense dret a cap mena de
compensació; un acord que col·loca, sense
cap justificació, als mossos d’esquadra per
sota del nivell retributiu de bombers i fores-
tals; un acord que posa les bases per que tot
pugui a anar a pitjor, sense que l’Administra-
ció necessiti pactar res amb els veritables sin-
dicats representatius; un acord que solament
el poden signar persones que mai el patiran.
Un acord que  es va presentar davant l’opinió
pública, com un gran èxit de la negociació amb
els agents socials del nostre cos, que œnicament
va servir per què l’anterior responsable d’Interior
aparegués, un cop més, en públic, fent-se una
foto amb uns “sindicalistes” que dins del cos de la
Policia de la Generalitat son uns grans descone-
guts, que no representen a ningú.
Amb el canvi de Govern la relació amb els sindi-
cats representatius majoritaris SPC-CAT van veu-
re com el diàleg no es va reiniciar. Molt al contrari,
els responsables polítics del Departament d’Inte-
rior van mantenir œnicament el diàleg i la no-ne-
gociació/imposició amb els sindicats “titelles” SAP-
UGT i CCOO, i posteriorment s’hi va afegir també
l’APPAC, davant la negativa de cedir a les seves

pretensions post-electorals per a mantenir el seu
“regne de Taifes” per part dels sindicats SPC-CAT.
Tot plegat configura un escenari sindical de con-
flicte, en el que el diàleg honest entre sindicats i
Administració ha passat a ser un objectiu a asso-
lir, en lloc d’un mitjà per aconseguir millores. Un
escenari en els que els interlocutors de l’Adminis-
tració son part del problema, no de la solució. Un
escenari propiciat i configurat per aquells que re-
butgen el diàleg amb els veritables representants
dels col·lectiu, aquells que fent cas omís als re-
sultats dunes eleccions sindicals, menyspreant els
legítims representants dels col·lectiu, no dubten a
crear i mantenir organitzacions “sindicals” que sig-
nin tot allò que l’Administració els posa escrit en
un paper, sense valorar els perjudicis personals i
familiars que representen per a tots els mossos i
les mosses d’Esquadra. En aquestes properes
eleccions cal dir clarament a uns i altres que
s’han equivocat tractant el col·lectiu d’aques-
ta manera, sense tenir en compte que el nos-
tre Cos de Policia està format per persones,
amb una vida privada i una família.
Tot plegat perfila un temps dur i de conflicte pels
qui, cada cop tenim més clar que, la lluita per la
democràcia, i els drets i les llibertats de tothom,
no va acabar amb els nostres avis, continua, avui,
dia a dia, davant d’aquells que, de vegades, te-
nen la barra de autodefinir-se i presentar-se da-
vant la societat sota la disfressa de defensors de
la llibertat i dels valors democràtics.

En aquest sentit, el vot de cadascun@ dels
Moss@s d’Esquadra és importantíssim en les pro-
peres eleccions del 24 de juliol.
El teu vot és necessari si volem canviar el futur.
Tu, de quin costat estàs?. Des del SPC ho tenim
clar: estem del teu costat!

Continuarem la lluita per
aconseguir avançar.
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per la via del diàleg. Però també tenim clar,
i així ho hem demostrat, que quan se’ns
priva d’aquesta via, la del diàleg, també
hem de ser capaços de mobilitzar-nos, d’im-
pulsar totes les mesures de força i pressió
que calgui per tal d’aconseguir de que l’Ad-
ministració torni a seure a dialogar, per dur
a terme una negociació honesta i benefici-
osa per les dues parts. El Sindicat de Poli-
cies de Catalunya (SPC) ha demostrat que
la línia de treball que hem consolidat en els
darrers anys és la més útil per a la defensa
dels nostres drets. Aquest treball, que no
hem dubtat a fer de forma conjunta amb el
sindicat CAT, va culminar amb el reconei-
xement per part de l’Honorable Conseller
d’Interior Joan Saura de la discriminació
que pateix el col·lectiu dels Mossos d’Es-
quadra  i l’inici de negociacions per a asso-
lir l’equiparació salarial.

Aquest reconeixement per part del màxim
responsable del Departament ha significat
també el reconeixement que l’Acord de la
Vergonya” signat l’octubre del 2006 per part
dels sindicats de classe SAP-UGT i CCOO
–aquest darrer sense legitimació represen-
tativa- ha estat UN MAL ACORD, la signa-
tura del qual va hipotecar les possibilitats
d’avançar en l’equiparació salarial amb al-
tres col·lectius especials, entre moltes al-
tres coses, com la segona activitat, la retri-
bució de festius i nocturns, etc.

La independència sindical significa tenir lli-
bertat per a denunciar les polítiques de
gestió de recursos humans o de condicions
laborals que efectuï qualsevol partit polític

o Govern. Significa tenir llibertat per a es-
tablir les estratègies, reivindicacions i l’ac-
ció sindical i que aquestes no obeeixin a
consignes polítiques ni es sotmetin a les
influències de cap partit polític.

Hem pogut constatar que la independència
sindical no es una qualitat que es pugui
atribuïr a totes les organitzacions sindicals
del nostre col·lectiu. Els sindicats afins als
partits polítics que es troben actualment al
capdavant del Govern, SAP-UGT i CCOO,
han traït el col·lectiu per un benefici polític
i personal. Des del SPC entenem que les
condicions laborals i econòmiques dels
Mossos d’Esquadra afecten la qualitat de
vida dels agents i les seves famílies. Per
això defensem la independència sindical,
perquè la dignificació de la nostra profes-
sió no pot dependre de les directrius políti-
ques marcades per les organitzacions que
formen el Govern en cada període legisla-
tiu.

Hem fet una aposta seriosa amb la coalició
SPC-CAT per tal de seguir treballant des
de la independència i amb independència,
perquè les nostres reivindicacions no po-
den estar sotmeses a influències
cojunturals dels partits polítics. No ens fa
por la lluita, ja ho heu vist. Tots hi guanya-
rem. Les nostres famílies també.

S I N D I C A L
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El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC)
es caracteritza per l’exercici d’un model de
sindicalisme independent i professional.
Som independents perquè, per a la pràcti-
ca d’un sindicalisme útil dins del cos de
Mossos d’Esquadra, és necessari que la
defensa dels nostres drets s’efectui al mar-
ge de les estructures polítiques que puguin
condicionar la nostra acció sindical. Som
un sindicat professional perquè assumim
com a objectiu fonamental la defensa de la

nostra professió, la dignitat professional
dels agents de policia i de tot allò que això
comporta, com la seguretat en el desenvo-
lupament de la nostra feina, les condicions
de treball o les condicions econòmiques del
nostre col·lectiu.

El rol que el SPC ha de desenvolupar ha
de d’estar marcat pel diàleg, una força sin-
dical forta que ha d’intentar aconseguir les
legítimes millores laborals i professionals

INDEPENDÈNCIA SINDICAL.
DIGUEM “NO”

ALS SINDICATS DE CLASSE.

liació i negociació al marge del Consell de
la Policia.
•Limitació de les places de lliure desig-
nació.
•Incrementar el reciclatge formatiu. Tir,
autoprotecció, nova normativa.
•Gratuïtat de la residència de l’EPC tant
pels processos selectius com pel curs bà-
sic.
•Regulació de la reposició de material,
d’acord amb les necessitats dels agents.
•Regulació del període de pràctiques de
les diferents promocions de nou ingrés. Ela-
boració d’un estatut del funcionari en pràc-
tiques.
•Increment d’efectius a les diferents
destinacions per tal de respondre de forma
adequada a la demanda ciutadana i la rea-
litat delinqüencial.
•Participació dels sindicats a la Junta

de Seguretat.
•Creació d’una comissió d’estudi de les
noves patologies generades pel lloc de tre-
ball.
•Establiment de mecanismes per facili-
tar l’assistència dels funcionaris als dife-
rents cursos de formació i reciclatge.
•Establiment protocol amb l’EPC per
l’homologació dels cursos sindicals.
Volem deixar de ser funcionaris de sego-
na, tal com ens considera i tracta l’Admi-
nistració i els sindicats de classe UGT-SAP
i CCOO-SME.

No volem ser moneda de canvi en benefici
d’altres col·lectius, tal com ens utilitza UGT
i CCOO.

Tenim dret a tenir unes condicions de tre-
ball dignes. Si anem tots junts ho podrem
aconseguir !!!!. El teu vot és important i
necessari. No permetis que el Departament
d’Interior, amb la connivència dels sindicats
de classe SAP-UGT i CCOO, continuï im-
posant unes condicions laborals inaccep-
tables.

S I N D I C A L



SPC
SPC 5

•Pactar un sistema d’horaris estables,
que no solament permetin a membres del
col·lectiu planificar la seva vida privada a
mig i llarg termini, sinó també conciliar la
vida laboral i la familiar, igual que la resta
de funcionaris de la generalitat i membres
de cossos i forces de seguretat.
•Establiment d’un torn fix  i retribució
de la nocturnitat i la festivitat.
•Regulació i implementació d’un siste-
ma d’horaris estables i adequadament com-
pensats per les diverses especialitats de la
branca d’investigació i tots aquells agents
destinats a unitats amb horaris especials
específics.
•Que la nocturnitat sigui retribuïda i
compensada de manera adequada a
aquells membres del col·lectiu que la pa-
teixen. L’Estatut dels treballadors estableix
un 25% d’increment de les retribucions per
treball nocturn.
•Assolir una regulació de la normativa
de prevenció i riscos laborals pel que afec-
ta a la nostra activitat. La Guàrdia Civil, el
Cos Nacional de Policia i la Ertzaintza ja
tenen regulació al respecte.
•Assolir la regulació de la segona acti-
vitat i jubilació, establint les condicions de
quan i com podem passar a segona activi-
tat i quan i com ens  jubilarem els membres
dels cos de Mossos d’Esquadra. Aquesta
regulació ha de contemplar tant les situaci-
ons de malaltia física o psíquica com per
raó d’edat, així com la segona activitat amb
destinació i sense destinació.
•Recuperació del poder adquisitiu per-
dut i equiparació retributiva respecte d’al-
tres cossos especials de la Generalitat

REIVINDICACIONS PER ALS
PROPERS QUATRE ANYS:

•Desaparició de la bossa d’hores de ro-
manent, mitjançant la reducció de la jorna-
da anual.
•Aconseguir la derogació del PGA, per
ser una eina arbitrària que perjudica o afa-
voreix als agents en funció de criteris arbi-
traris.
•Pagament d’hores extres sempre que
un agent les realitzi.
•Vals de menjador per a tots els com-
panys i companyes que dins de la seva jor-
nada de treball inclogui la franja horària
d’un àpat, tal com passa a la majoria de
llocs de l’Administració.
•Parlar d’una prima de productivitat, tal
qual ho tenen altres funcionaris de la Ge-
neralitat.
•Reducció de la jornada anual.
•Derogació de la Instrucció d’Imatge
Corporativa.
•Derogació de l’actual règim disciplinari
i elaboració d’un de nou, amb més garanti-
es processals i més adequat a un cos
policial civil i democràtic. S’han de perse-
guir les faltes comeses amb mala fe i no
els errors en les actuacions dels agents.
•Derogació del PGA. Fins aleshores,
participació del sindicats en el seguiment i
aplicació del mateix.
•Nova regulació de la reglamentació
d’incompatibilitats, donant la opció als
membres del cos de mossos d’esquadra de
realitzar algunes activitats remunerades
fora del cos
•Revisió de la bufanda. Dotació d’una
paga de beneficis amb el corresponent in-
crement de la dotació pressupostària.
•Creació d’un veritable òrgan de conci-
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del color que sigui el qui ocupa el poder. Uns
sindicats que no fem política. Uns sindicats que
no dubten en donar la cara on faci falta, i da-
vant de qui faci falta, per defensar als companys
quan l’Administració els posa a al picota per fer
la seva feina a les garjoles de l’ABP de Les
Corts. Uns sindicats que porten anys batallant
per la 2 activitat, conjuntament amb altres cos-
sos policials, uns sindicats que ja han donat
mostres de que no pararem mai.

Si estem d’acord en que el panorama i l’activi-
tat sindical està condicionat per aquells que
segueixen les directrius del Departament, si
realment tenim clar que hi ha dos grups de sin-
dicats ben definits i diferents, i si tenim clar que
la unió fa la força, no hi ha dubte de que hem
de sumar esforços, entre aquells que compar-
tim els mateixos objectius. Hem de fer un es-
forç per posar al lloc que els correspon a aquells
que, disfressats d’organitzacions sindicals, tre-
ballen en pro d’interessos aliens al nostre col·-
lectiu, i que, en conseqüència, no dubten en
desbaratar aquelles iniciatives orientades a
aconseguir millores pes mossos i mosses d’es-
quadra.

Entre les organitzacions sindicals que veritable-
ment tenim com objectiu posar la millora de les
condicions laborals i retributives dels nostres
companys, podem tenir discrepàncies sobre
quin és el camí que hem de recórrer per assolir
la nostra fita, però això, donada l’actual conjun-

tura tenim clar que hem  de deixar de costat les
petites peculiaritats i característiques que ens
fan diferents i potenciar aquelles que ens unei-
xen, amb l’objectiu de sumar per a tenir més
força en la defensa dels interessos dels col·-
lectiu al qual ens devem. Per això dues organit-
zacions tant diferents com l’SPC i el CAT, con-
fluïm junts a les properes eleccions sindicals
en una coalició.

Per tant, en aquestes eleccions sindicals, a di-
ferència de les anteriors, els mossos i mosses
d’esquadra no solament haurem de dipositar el
nostre vot a l’urna en favor d’una formació sin-
dical o altra, en funció de les afinitats, confian-
ça o conformitat en la política sindical, haurem
d’escollir entre els sindicats integrats única i
exclusivament per mossos i mosses d’esqua-
dra, on qui decideix son mossos i mosses d’es-
quadra, i els interessos que es defensen son
els dels mossos i mosses d’esquadra, i altres
sindicats al servei d’altres interessos.

En aquestes eleccions sindicals es configurarà
el panorama sindical dels propers quatre anys.
Haurem de reflexionar si volem dipositar el nos-
tre vot a organitzacions “sindicals” disposades
a signar acords, com el de la vergonya, quan
l’Administració els ho mani.
El que és clar és que els mossos i mosses d’es-
quadra hem d’anar a votar, i pensar be el que
votem, perquè el que passi amb el nostre sou i
condicions laborals els propers quatre anys serà
una conseqüència directa del que haguem vo-
tat.

Si ara no votes, després no et queixis, per què
el que passi aquets propers quatre anys ara
depèn de tu.

E D I T O R I A L
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Després de tot el que ha succeït al Cos de Mos-
sos d’Esquadra, des de les últimes eleccions
fins ara, ens obliga a replantejar, a aquells que
treballem per aconseguir millores pel col·lectiu,
i que no dubtem a donar la cara als mitjans de
comunicació per defensar als companys i com-
panyes, i la imatge i prestigi del nostre Cos de
policia, de les pífies i atacs de determinats polí-
tics que, ja sigui des de la ignorància o des de
la mala fe, o des de les dues coses a l’hora ens
llencen.

Pot ser que, per ajudar a entendre el que ens
està passant, cal donar un cop d’ull a la tesi
recollida, dins la sèrie d’articles anomenats “la
Història gris dels Mossos d’Esquadra”, l’exjutge
i periodista Alfons Quintà. L’esmentat periodis-
ta afirma que, en aquests moments, la cúpula
política del cos està marcada per un sol color
polític, l’entorn de l’antic PSUC, i la afinitat a
determinats sindicats de classe, concretament
CCOO, sindicat que compta entre les seves fi-
les a bona part de la cúpula política actual. So-
lament partint d’aquesta premissa, podem en-
tendre l’evolució meteòrica de determinats per-
sonatges. Personatges que, sense tenir un perfil
adient, ni de lluny, ocupen avui alguns dels càr-
recs amb més responsabilitat dins el Departa-
ment d’Interior. Si be aquest grup de personat-
ges, d’una determinada ideologia, han anat “tre-
pant” i col·locant-se durant anys, sense fer so-
roll, en llocs estratègics, gràcies al desinterès i
deixadesa dels anteriors Governs per tot el que
feia referència a la seguretat ciutadana, avui es
podria dir que controlen tota seguretat pública
de Catalunya.

Si prenem com punt de partida aquesta tesi,

deduirem que alguns sindicats son testimonis
molestos per a desenvolupar determinats pro-
jectes. Alguns sindicats, son entitats que esca-
pem al control i obediència política dels respon-
sables polítics de l’Administració. És per això
que, des de l’Administració, s’ha intentat, per
tots els mitjans, que les formacions sindicals
més grans caiguessin sota el control de les se-
ves centrals sindicals afins UGT i CCOO. El
conflicte intern que hem patit a l’SPC no ha es-
tat res més que l’intent de CCOO per fer-se amb
el control del Sindicat, amb la connivència de
l’Administració. A diferència d’altres operacions
similars dins d’altres sindicats del cos , l’intent
de fer-se amb el control de l’SPC va acabar en
fracàs, és per això que neix l’SME-CCOO, for-
mació sindical satèl·lit de CCOO i apadrinada
pel mateix Departament d’Interior, mantinguda
i sostinguda gràcies als drets sindicals que l’Ad-
ministració a sostret al SPC, mitjançant unes
resolucions que en aquests moments son ob-
jecte d’un procés judicial. Tard o d’hora seran
els jutjats qui digui l’última paraula (...).

Per tant, en aquests moments tenim d’un cos-
tat els sindicats lleials i fidels al Departament,
que signen sense cap mena de recança els
acords que convenen a l’Administració en el
moment que els convé. Recordeu l’acord de la
vergonya, signat en plena campanya electoral.
Els podreu identificar per que son els qui es van
fer un fart de passar pels serveis, assegurant
que havien signar el gran acord de la Historia
del cos, un acord que suposava un increment
net de 180 euros ... etc.  Per l’altre costat hi ha
els sindicats que tenim clar que el nostre motiu
d’existir és la defensa dels interessos del col·-
lectiu, davant de qui sigui, mani qui mani, sigui
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