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REVISTA D’INFORMACIÓ I OPINIÓ DEL COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS I EL SINDICAT D’ESQUADRES DE CATALUNYA

Art. 14 de la Constitució:
tots els ciutadans son iguals davant de la llei
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EDITORIAL
L’ACTITUD DEL CAT

   Preàmbul

     Des de l’any 1984, quan va sortir la primera promoció de Mossos d’Esquadra -la de Pearson-
fins ara, el cos ha estat un feu del partit dominant de l’escena política: Convergència i Unió.
    En termes de política, i per a no ser hipòcrites, hem d’acceptar la normalitat d’aquest fet i
encaixar-lo en la realitat d’un pais que no gaudeix encara, malauradament, de la tradició que
permet transformar una finca particular en un país lliure i democràtic.  Amb tot, la democràcia
està molt lluny de ser un sistema perfecte, ja ho sabem, però fins ara no n’hem trobat un que
doni respostes més ajustades a les necessitats naturals de justícia i dret.
    L’egoïsme subjacent en l’ésser humà s’encarrega de la resta: explotar les imperfeccions del
sistema per treure’n profit propi.  Per aquesta raó els comandaments del cos han estat sempre,
almenys fins l’època “moderna” (de la 4ª promoció en endavant, aproximadament) vinculats
directament a les estructures de poder del citat partit. En un primer moment, i gràcies a la
situació d’alegalitat fàctica que patíem, s’aprofità l’ocasió per col·locar estratègicament els
futurs responsables del cos, convenientment adoctrinats per a la recerca i concreció d’un
model de policia català, un model natural com diria el nostre estimat conseller; un model, això
sí, que només els dirigents de CiU són capaços de definir comprensiblement; la resta, els que
estem allunyats de les claus interpretatives que es proporcionen als afiliats en el moment de
la seva incorporació al partit, ens veiem obligats a endevinar quin potser aquest model policial
pomesià, de probable inspiració canadenca però d’indubtable concreció bananera.
    Un exemple: l’escassa normativa aplicable en aquells anys (sense llei de policia, etc.) era
oportunament oblidada pels dirigents polítics del cos i es generalitzaren i foren famosos els
faxs d’última hora del divendres nomenant comandaments. Si, aquestes foren les primeres
oposicions a caporal i sergent; i així, com uns bons becaris, van aconseguir el seu primer
galonet alguns oficials de l’actual escala superior.

     Bé, d’aquesta manera fou com l’actual cúpula operativa del cos, un veritable lobby al més
pur estil polític, va accedir per la via digital a llocs de responsabilitat i comandament, amb el
menyspreu més absolut dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat - aquesta especialment- que
la Constitució defineix com a bàsics per a l’accés a la funció pública. Però això no és una
incriminació de cap tipus; en tot cas, els culpables directes de la situació són aquells que
permeten que la política impregni tots els racons de la vida social sense pensar en les
conseqüències.
     El dany moral produït al Cos de Mossos es reforça, però, perquè avui dia són precisament
alguns integrants de la citada cúpula, faltats de legitimació moral encara que de l’altra
-galons- en puguin tenir molta, els encarregats de fer-nos combregar amb rodes de molí o,
més explícitament, els avaladors de la política sectària de Convergència dins el Cos de Mossos
d’Esquadra.

     Al capdavall de la qüestió també figura la carrera professional, filó inesgotable gràcies
al qual molts d’aquests senyors sacrifiquen vida familiar, amics, projectes personals, etc. Un
fet que, d’altra banda, no deixaria de ser una opció individual molt respectable si aquest
sacrifici no incorporés -a banda de la immolació laboral d’altres companys del cos- la violació
sistemàtica de la Llei.  En efecte, per a tots aquells que els vingui de nou, hem de dir que al cos
de mossos d’esquadra s’està violant la Llei de manera habitual.    Naturalment, cal entendre
que no parlem d’accions clamoroses  - encara que, en essència, tota violació de la llei ho és-
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     ni que aquesta vulneració la facin els membres del cos que no tenen salconduit dels “afers
interns”: mossos amb vocació de servei, comandaments intermitjos que es preocupen també de
la gent a més de la seva promoció,… No, aquesta gent - la majoria de nosaltres- no vol, ni
pretén ni necessita saltar-se la Llei per la senzilla raó que som policies, som els encarregats
de fer-la complir.
     Però aquí està la clau d’algunes conductes que perjudiquen la imatge del cos i creen malestar
entre els seus membres: la necessitat d’obviar la normativa funcionarial i la policial no com a
solució d’un problema de justícia material, per exemple, sinó només amb la finalitat de conservar,
mantenir i millorar el càrrec professional. Per a què fan falta plantejaments rigorosos i
professionals que busquin solucions per a una determinada mancança? Per a què derivar la
responsabilitat envers el comandament immediatament superior de tal manera que, al final i
seguint la línia jeràrquica, el responsable polític de torn hagi de prendre una decisió
 -mullar-se?- i donar sortida al problema?
     Ara es comprova que les decisions polítiques preses a l’inici de l’era moderna del cos han
acabat per crear una classe de comandaments clarament diferenciada de la resta, incloent-hi
els del mateix rang, que tenen una única preocupació: mantenir el seu status, ni que sigui a
costa del sacrifici de la Llei.   Aquest és el risc de posar gent de confiança, però sense la
preparació suficient al capdavant del cos.   En conclusió, podem afirmar que el dèficit de
qualificació que exhibeixen molts dels comandaments promocionats per la via política ens
passa factura a tots els integrants del cos.  Excel·lent contribució per a una administració
intransigent i disposada a fer un cos de policia a la mida del nacionalpujolisme, no una policia
civil i democràtica al servei del ciutadà, com és el desig de la majoria de nosaltres.

Arguments per a una acusació

      En aquestes coordenades és on hem de situar les raons que han impulsat el CAT a
 personar-se com acusació popular en la causa de Blanes. Efectivament, les actuacions policials
s’han de basar tant en principis bàsics d’ètica general com en d’altres estrictament professionals.
Aquests principis vindrien encapçalats per la imparcialitat i l’objectivitat de la nostra
actuació. Si hi ha indicis raonables que aquestes condicions no es donen s’obre el pas a la
discriminació, a l’enterboliment de la nostra feina, que ja no és igual respecte de tots els
ciutadans (probablement, aquest és l’origen del rebuig ancestral de la societat envers la
policia).
      Policia ve del llatí politia que prové alhora del grec politeia, l’ordre que cal observar a
les ciutats en compliment de les lleis establertes. Fou més tard que el nom serví per designar
els encarregats de mantenir aquest ordre. Però l’origen de la paraula està marcat pel concepte
genèric del compliment de la llei, allò que dóna sentit i coherència a la tasca policial.  Per la
mateixa causa, les normes penals apliquen un càstig superior al funcionari d’un cos policial que
incompleix la llei, pel valor doble que té la seva acció en menysprear la confiança que la
societat diposita en ell.
     La policia, com agrupació social amb uns fins específics, ha de tenir una ètica, una
personalitat moral, el êthos com el va definir el filòsof Aranguren, o la deontologia professional,
ampul·losa denominació que se li dóna al concepte en l’àmbit de l’EPC. L’êthos és un concepte
dinàmic, que evoluciona contínuament en relació a un sistema de valors acceptats pel grup,
valors que també estan sotmesos a canvis doncs tenen el seu origen en una societat en permanent
procés de transformació. Però l’êthos policial està delimitat clarament per la idea de servei,
que és la referència inexcusable de la feina del funcionari de policia, emparada pels principis
citats més amunt.
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SSUMARIUMARI
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EDITA

CATCAT
Col·lectiu Autònom de Treballadors-

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

     Per això, hem d’esforçar-nos contínuament en la regeneració d’aquelles conductes que
constitueixen una deformació de l’êthos policial, que ens perjudiquen com a col·lectiu i com a
individus. En el compliment i la vigilància dels valors constitucionals és on hem de trobar la
legitimitat de la funció policial. L’absència de fiscalització sindical, des d’aquest punt de
vista, només potser sinònim de complaença amb una actuació que menyscaba greument la
credibilitat de la feina policial.
     Per aquest motiu, l’actitud del SAP en aquest afer és absolutament injustificable ja
que, després del cop d’estat de l’any 98, auspiciat com sabeu per l’Administració, el citat
pseudosindicat es va personar en el jutjat de Blanes en companyia del Director General de
Seguretat Ciutadana – només aquest fet ja hauria de servir per desprestigiar i recelar de
qualsevol acció d’aquest grup d’amiguets que insulten la memòria del moviment sindical – i van
retirar la demanda, motiu pel qual el CAT va haver de presentar-la de nou.
      Perquè el CAT no sols no vol emparar conductes de dubtosa legalitat, sinó que la submissió
als principis constitucionals que regeixen la funció pública forma part essencial de les seves
senyes d’identitat, enfront de l’insolent i groller nepotisme de l’Administració pujolista.   En
el cas de Blanes hi ha indicis raonables i suficients per pensar que s’han vulnerat els principis
d’objectivitat i imparcialitat que esmentàvem, a nivell administratiu i policial.   Volem, al
mateix temps, reclamar la vigència plena del principi de la presumpció d’innocència.     Però
tot plegat no ha de ser obstacle per a remarcar, de manera ben clara, que la personació en
aquest cas es fa des del dolor però també des de la repugnància que suposa el que uns policies,
precisament uns policies, puguin ser responsables de l’incompliment de la llei, alhora que
assumim, modestament però amb contundència, la salvaguarda dels valors d’un Estat de Dret
com el nostre.
      D’això, el nostre estimat i mai ben valorat senyor Conseller, amb la seva visió domèstica i
provinciana de la política, en diu “fer merder”.  Nosaltres en diem sindicalisme democràtic.
Ens consta que ell, educat en les tenebres del franquisme més silvestre, no ho entendrà mai
però de ben segur que la majoria de companys i companyes, nascuts i formats en la llibertat i
la democràcia si ho faran.
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AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION TERCERA (PENAL)
GIRONA
APELACION PENAL ROLLO N° 710101
PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL  JURADO N°
1/2000 JUZGADO DE INSTRUCCION N° 1 DE BLANES
AUTO N° 275/2001
Ilimos. Sres..
PRESIDENTE: D. JOAQUIN FERNANDEZ FONT
MAGISTRADOS: D. ADOLFO GARCIA MORALES
D. HERNAN HORMAZABAL MALARÉE

En Girona a veintitrés de julio de dos mil uno.

.. Así las cosas, un hecho acreditado e innegable
porque ha sido reconocido así por todas las partes
intervinientes, es que formalizado el atestado objeto de
la presunta ocultación en la madrugada del domingo día
9-2-97 por unos hechos acaecidos en las últimas horas
del sábado día 8-2-97, el mismo no tiene entrada en el
Juzgado hasta el día 7-3-97, casi un mes después,
no por el envio voluntario desde la administración al
juzgado de Guardia, sino por el expreso requerimiento
que a tal efecto realizó el Juzgado de Primera Instan-
cia Instrucción n° 1 de Blanes con fecha 4-3-97, ...
... Pues bien, en casi un mes de disponibilidad
policial ninguna diligencia se ha practicado, y, si
se hubiera deseado, existían varias para hacer,
como son, tanto la declaración como denunciado del
concejal, al igual que se hace en otros atestados
incoados por hechos constitutivos de falta.
...existe en autos una carta en la que el Director
General de Seguridad Ciudadana informa al Alcalde de
Blanes de lo sucedido y le solicita que desde ambas
partes se debería hacer un gesto para superar el
incidente y establecer las mutuas buenas relaciones.
En primer lugar hemos de dejar constancia que existen
grandes dudas sobre las fechas en las que fue enviada
tal carta, pues pese a que la misma tiene registro de
salida de 75-2-97, folio 170, no ingresa en la recepción
municipal hasta el 9-4-97, prácticamente un mes y
medio después, lo que implica una triple posibilidad,
bien que la carta no salió cuando se dice, bien que no
llego cuando se certifica, o bien que el servicio postal
cumplió con gran deficiencia su cometido.
     Y, en segundo lugar, también debemos dejar
constancia  de nuestra perplejidad porque tal
misiva no es, ni de lejos, una actuación policial propia
de la confección de una diligencia ampliatorio de un
atestado, como interesadamente se la pretende hacer
pasar,...
...Por todo lo expuesto contamos con elementos
objetivos suficientes para materializar la oculta-
ción, como con la distracción efectiva del atestado
durante casi un mes de su destino propio, la falta de
actividad policial para completar supuestamente las

que faltaban por hacer como ampliatorias, y el disimulo
de tal actividad mediante la constatación del falso
destino en los libros oficiales,..

CUARTO.- Queda por último motivar brevemente el
hecho de que la juicio oral haya de hacerse frente a
todos los imputados.

    Poca duda cabe con respecto JORDI
BASCOMPTE RIQUELME que primero recoge
materialmente el atestado y lo desvía de su curso
remitiéndolo al Juzgado de Guardia y tomándolo en su
poder.
    Otro tanta especto a XAVIER CREUS AROLA
pues en el mismo folio cinco consta que asume la tarea
de instructor por diligencia de traspaso  el   17-2-97,
folio 66, y no como el mismo manifestó en los primeros
días marzo, ,concretamente el dia 3-3-97, coincidiendo,
según su versión, la recepción del atestado con el
requerimiento de entrega por parte del Juzgado...
 ..por último también ha de quedar encartado el tercero
de los imputados, JOAN UNIO GRACIA, pues,
aunque sin funciones instructoras con respecto a dicho
atestado.... si que tuvo :conocimiento del incidente que
motivo su formulacion y de las vicisitudes por las
pasaba, habiendo dado ordenes de que se tomara el
tiempo necesario para la practica de las diligencias
ampliatorias que se estimase precisas, diligencias
que, como hemos dejado constancia, nunca
existieron...

LA SALA ACUERDA siendo ponente el limo. Sr.
Magistrado D. ADOLFO GARCIA MORALES,
ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la
representación del CAT-ME contra el auto dictado en
fecha 1 de febrero de 2001 por el instrucción nº 1 de
Blanes, de que este rollo dimana, REVOCANDO
resolución, dejando sin efecto el archivo por
sobreseimiento libre... y ordenando al instructor que
realice los trámites oportunos para decretar la aper-
tura del juicio oral contra los tres imputados por
el delito que venia siendo objeto de investiga-
ción, sin hacer expresa imposición de las costas de
esta alzada
Así lo acuerdan v firman.

JUDICI DEL 20 DE MAIG A GIRONA
AUTO DE PROCESSAMENNT
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ACTUALITAT
SINDICAL

1.- Judici tema Blanes.  Restem a l’espera que a partir
del dia 20 de Maig comenci el judici als  “tres
mosqueteros”.
   De moment el fiscal ( acusació pública) ja els ha donat
un cop de mà al sol·licitar la seva absolució degut a que
van seguir una normativa interna del cos  ( lease Instrucció
Director) en la qual, quan es tingui coneixement de
detencions que afectin a persones o càrrecs públics
s’ha de comunicar a la Sala Central.
   El que no diu el fiscal és que en aquesta Instrucció no
diu res d’amagar els atestats un mes i molt menys que
serveixi per perpetrar un delicte.
   També intenta ajudar aquesta  casa al convocar una
plaça per Major en la qual poden aspirar tots els
comissaris
del cos. Com només hi ha un....

2.-Ralli Costa-Brava.   Vam rebre  les queixes de molts
companys pel servei del Ralli. No ens agrada publicar
escrits anònims a l’evolució per que considerem que no
es bo tenir por. Si algú vol escriure qualsevol article a la
revista i té por a represàlies i no vol que aparegui el seu
nom, no el posarem, però nosaltres hem de saber qui
escriu, qué vol denunciar i per que té tanta por de denun-
ciar qualsevol il·legalitat laboral.
  De totes formes vam enviar el anònim que surt a la pàg
7 al Director. Vam  denunciar els fets  al Síndic de Greuges
( ha sigut acceptada), als mitjans de comunicació i als
partits polítics que han fet diverses preguntes
parlamentaries al Pomes.
  Per últim expressar la nostra gran alegria per la meda-
lla de bronze al mèrit policial que ha atorgat el conseller
Pomes  al president del RACC.
 .
3.-Processos selectius.   Continuen els processos
selectius per: Major, Intendents, Inspectors, Sergents,
Caporals ,URI / ABP Investigació i Científica i per places
definitives a trànsit.
A casi tots els desitgem sort i si algú vol informació o
temaris restem a la vostra disposició.

4.-L’associació esportiva AE3-CAT continuen treballant
perquè vagin endavant totes les iniciatives possibles per
practicar esports..Aquest més s’ha fet la cursa en BTT
a Vilanova. Si voleu informació o inscriviu-vos no dubteu
en trucar-nos

5.- Assegurances.  Ha tingut una bona resposta la inicia-
tiva amb la correduria d’assegurances per tal de que
tingueu la millor oferta disponible al mercat de tot tipus
de assegurances. Si voleu saber quina és la millor
oferta, truqueu.

6.- Enquestes.  Encara que ja disposem de les enquestes
que ens heu enviat, desgraciadament  per falta d’espai
(un altre vegada) no podem publicar els resultats.
Intentarem que en la propera revista les publicarem.
Gràcies per la vostra col·laboració i por la vostra
paciència.

7.- Reducció jornada laboral. A partir del 1 de maig en-
tra en vigor la llei de conciliació del treball amb la vida
familiar per personal de les administracions públiques
catalanes.
Si la voleu mirar sencera la tenim pengada a la web
www.catme.es.vg.   Novetats importants:
-Reducció 1/3 jornada amb el 100 % del sou per cura
d’un fill ( o adopció ) fins que aquest tingui un any.
-Permís de cinc dies per naixement o adopció d’un fill
-Per la mort, l’accident,l’hospitalització o la malaltia
greu o d’un familiar fins al segon grau: 2 dies a la mateixa
localitat; 4 dies a un altre.
 I el que ja teniem:
-Permís d’una hora, o mitja si es al començar o acabar la
jornada, per cura d’un fill fins que tingui nou mesos.
-Per cura o adopció d’un fill de menys de sis anys ; i per
cura d’una persona disminuïda psíquica que no faci cap
activitat retribuïda; o familiar fins a segon grau amb una
disminució de més del 65 %
  1.-Reducció d’un terç de la jornada laboral amb el
      80 % de la retribució integra del sou.
  2.-Reducció de la meitat de jornada amb un 60 %
      de la retribuccio integra del sou.
-Per adopció d’un infant menor de tres anys es pot reduir
un terç de jornada amb el 100 % del sou durant setze
setmanes a comptar des de el permis de cinc dies.

8.-Per últim voldríem parlar d’un tema molt seriós  per
tot nosaltres.
El passat dia de les Esquadres van donar les medalles al
mèrit policial.
Segurament, una de les  més merescudes va ser pel
company Xavier Murillo, agent en practiques ferit de bala
en el trasllat d’un reclús a Lleida.
Sol·licitem públicament al Conseller Pomés que aquest
company    ( perquè ell així ho vol) sigui aprovat com a
mosso i enviat al destí en el qual  pugui desenvolupar las
tasques encomanades.
  No faci vostè ( ni farem nosaltres ) demagògia amb el
Xavi. Quan una persona quasi es deixa la vida realitzant
la seva feina se l’ha de recompensar amb el  més valuos
per ell : deixar-li tornar a realitzar la seva  feina.
 Acabar les practiques i continuar amb la seva feina no
pot ser gens complicat per una administració com la
Generalitat que disposa de tants recursos.
Per que a qualsevol de nosaltres  ens pot passar el mateix
Tots estem amb el Xavi.
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Ralli Catalunya Costa Brava

DENUNCIA PÚBLICA
     Durant tot el servei del Ralli varen haver moltes
descordinacions de diferent rellevància, desembocant en un
servei dificultós i totalment feixuc, creient oportú els agents
d’aquest escamot posar-ho en coneixement dels nostres
superiors per així poder-ho arreglar.
.Que algun d’aquest serveis varen ser:

1.-Els agents vàrem ser portats i recollits per l’interior del
tram amb dos autobusos , un dels quals eren de grans
dimensions, provocant molts problemes pel nostre vehicle i
a la resta d’usuaris de la via degut a la carretera tant estreta.
   Al sortir del tram un cop acabat el servei, vàrem ser els
causants d’una retenció de tres hores, involucrant a un
nombre molt elevat de turismes , furgonetes i auto-
caravanes. Així doncs, va ser un fet fàcilment subsanable
podent utilitzar microbusos per tal de realitzar el nostre
trasllat. Associat a aquest fet , cal esmentar la incredulitat de
les diferents persones que veien com un autocar privat ple
de policies estava provocant el tall de trànsit més important
en tot el rallye de Catalunya.

2.- En el brifing que se’ns va fer a l’ABP Olot, vàrem comuni-
car-nos que concentraríem efectius en els punts de sortida i
arribada, fent-ho diferent a altres anys que hi havia hagut
molts punts de control en el transcurs del tram, efectuats
molts d’ells per un sol agent  Però la realitat va ser que molts
agents varen continuar fent algun d’aquests punts mentre
que en altres llocs es concentraven tres, quatre i fins tot sis
agents , més els agents de seguretat del RACC.

3.-Hi va haver trams que altres anys varen ser coberts per
diversos agents del Mossos i agents del RACC, però que
aquest any només hi restava un sol agent de mossos, amb la
corresponent sorpresa perquè la afluència de persones i
vehicles era igual o fins i tot superior a altres anys anteriors.

4.- Que molts d’aquests agents, al restar en llocs
completament sols, veren tenir que demanar la gentilesa
d’algun aficionat per tal de deixar els diferents estris, tal
com la bossa amb el menjar, anorac, mòbil...De fet, un
company d’escamot li varen prendre la bossa de ma, furtant-
li un telèfon mòbil de la seva propietat.

5.- Diversos agents els quals varen estar sols en el seu
servei, foren insultats i burlats en multitud d’ocasions,
arribant a patir per la seva integritat física desprès que
l’organització decidís anul·lar el primer tram de Coll de
Bracons, tirant-los pedres, fruits secs, ...Així doncs, ens
queda en la ment el desig de deixar una bona imatge
d’aquest cos, ja que ens preguntem quin crèdit poden tenir
els Mossos d’Esquadra en posteriors intervencions i altres
indrets.

6.- Fins i tot algun agent va tenir que orinar dins d’una am-
polla buida d’aigua, a l’interior d’una furgoneta d’un particu-
lar, ja que en el seu lloc hi havia unes dos mil persones
repartides en una extensió de terreny gran i planera.

    Això hagués implicat deixar el seu lloc de control durant
molt de temps per tal de no ser vist i no deixar en evidencia
la imatge del cos davant el gran nombre de gent

7.- El fet que cada integrant de l’operatiu s’hagués de portar
el seu propi àpat i s’hagués de fer càrrec del seu
avituallament, sense saber si es té el dret de cobrar dieta
sencera o mitja dieta. Així mateix, el fet d’haver-hi notícies
contradictòries sobre la manera de percebre les hores
remunerades i la quantia de les mateixes, fa dubtar al
professional que realitza el servei. Aquest fet va ser agreujat
degut a les disset ( 17 ¡¡¡)  hores  i mitja que va durar
l’operatiu  ( 04:15 a les 21:45 h. ) desconeixent el total de
diners que ens haurien de pagar, perquè creiem que no
podem treballar tantes hores.

8.- Que els agents que consensuem aquesta nota informati-
va, sol·licitem que s’ens resolguin i aclareixin aquests punts
exposats anteriorment per part d’un superior d’aquesta
comissaria, i d’altres punts com els següents:

9.- Perquè es realitza aquests serveis des de fa tants anys
per part d’agents d’aquesta comissaria, mentre altres ABP’s
més properes a Osona no hi donen suport? o si donen
suport i nosaltres no ho sabem?

10.- Quina es la nostra tasca per efectuar en un event privat
d’aquesta índole: ordre públic purament, tasques de control
d’accessos el qual hauria d’efectuar agents de seguretat del
RACC...O bé donar imatge de cos policial per tal de ser vist i
explicat per tot el mon mitjançant ràdio, televisió, premsa
internacional.

11.- Perquè se’ns va traslladar en vehicles privats, on
podríem posar en dubte la seguretat d’uns agents de policia
al seu interior amb unes vidrieres tan sucoses pels aficionats
radicals, per les persones èbries, per les persones que
havien consumit substàncies estupefaents.. Demanar el per
que no es va fer el nostre trasllat amb vehicles uniformats els
quals podrien restar en llocs estratègics del tram, per així
donar suport a companys, que es trobàvem sols, en
problemàtiques puntuals, per així fer relleus per menjar

12.- Creiem que mancava un comandament per tram que
efectués la tasca de supervisió en el moment, per tal de co-
municar al cap de dispositiu, o bé decidir la redistribució
d’efectius per diferents causes, com el fet d’un volum gran
de vehicles o d’afeccionats o grups radicals, columnes de
fum efectuades pels propis acampats, consum  de
substàncies  estupefaents...o senzillament fer d’enllaç amb el
cap de dispositiu per garantir la bona cobertura de tots i
cadascú dels agents que es trobaven sols en un punt de
control.

Anònim
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L’ESCÀNDOL DEL RALLI:
 ELS VOSTRES INTERESSOS NO ESTAN EN BONES  MANS .

 

     Com cada any, el tema ralli ha estat un escàndol. Tanmateix,
aquest any hi ha elements diferencials. Per una banda, alguns
partits polítics han fet cas a les nostres denúncies i han engegat
iniciatives parlamentàries. Per altre banda ha quedat evidenciada
la connivència entre l’empresa i algunes organitzacions sindicals,
a ambdós temes ens volem referir.

 -  Partits polítics.- Transcrivim les diverses preguntes
parlamentàries que s’han fet sobre el tema, basades en el que
nosaltres hem transmès, 

Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre les
despeses provocades per l’organització del Rally privat
Catalunya Costa Brava

1.-Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari
Popular

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2002 

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Popular d’acord amb allò
que preveuen els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb
resposta escrita:

      Com a conseqüència de les competències de la Generalitat
en matèria de trànsit i seguretat ciutadana a les comarques de
Girona, el Departament d’Interior ha autoritzat a 400 agents del
Cos de Mossos d’Esquadra, treballar durant 12 hores al dia, per
fer tasques de seguretat en l’esdeveniment esportiu privat Ralli
Catalunya Costa Brava que s’inicia el dia 22 de març al municipi
de Lloret de Mar (La Selva).

     En aquest sentit, la llei de mesures fiscals i administratives
corresponent a l’any 2002 va modificar la llei 15/1997, de 24 de 
desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya, establint una taxa pels serveis prestats pel Cos de
Mossos d’Esquadra en serveis de «vigilància, regulació i
protecció de proves esportives que afectin vies interurbanes o
que tinguin una incidència major en el nucli urbà, sens perjudici
de les competències municipals, llevat de les que organitzen
entitats sense afany de lucre i administracions públiques».

     Aquest desplegament de 400 membres del Cos de Mossos
d’Esquadra es farà sense comptar amb efectius que estiguin de
permís o de vacances. Per aquest motiu, aquest servei es farà en
detriment de serveis habituals de trànsit, seguretat viària i
ciutadana, reduint considerablement el nombre d’efectius al
carrer, fora de la zona per on discorri el Ralli.

     Segons diverses informacions, el Govern de la Generalitat no
té previst fer complir la llei 15/1997, de 24 de desembre modifica-
da per la llei de mesures fiscals i administratives corresponent a
l’any 2002 i no cobrarà cap mena de taxa al RACC pels serveis

dels Mossos d’Esquadra. Aquest fet suposarà per
aquesta entitat un estalvi d’uns 180.000 euros i una
despesa per als ciutadans de Catalunya d’uns 36.000
euros ja que el Departament d’Interior ha decidit, desprès
de les protestes sindicals, pagar als agents la meitat
d’aquestes hores com a hores extra.

   Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup
Parlamentari:

– Té previst el Consell Executiu cobrar al RACC la taxa
prevista pel capítol 5è del títol 3 de la llei 15/1997, de 24 de
desembre modificada per la llei de mesures fiscals i
administratives corresponent a l’any 2002?

– En cas afirmatiu, quina és la quantitat que haurà de pa-
gar el RACC per aquest servei i quin és el cost total del
servei que prestaran els 400 agents dels Mossos
d’Esquadra?

– En cas negatiu, quines són les raons per les quals seran
els ciutadans de Catalunya i no el RACC, els qui hagin de
fer-se càrrec de les despeses de seguretat provocades per
la celebració d’un Ralli privat a la Costa Brava? Quin és el
cost total que suposarà al Departament d’Interior que els
Mossos d’Esquadra portin a terme la vigilància, la
regulació i la protecció d’aquesta prova esportiva?

 Palau del Parlament, 21 de març de 2002

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el cost
de la vigilància del  Ralli  Catalunya  2002.

2.-Formulació: Sra. Bet Font i Montanyà, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2002

 Bet Font i Montanyà, diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 132 del Reglament de la Cambra, formula
les següents preguntes al Consell Executiu, per tal que
siguin contestades per escrit.

  Tenint en compte l’Article 12.2, apartat b, de la Llei 21/
2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i
administratives, segons el qual:

«b) La vigilància, la regulació i la protecció de proves
esportives que afectin vies interurbanes o que tinguin
una incidència major en el nucli urbà, sens perjudici de les
competències municipals, llevat de les que organitzen
entitats sense afany de lucre i administracions públiques.
»
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Interessa conèixer a aquesta diputada:

1. Quants Mossos d’Esquadra van intervenir en la realització
del Ralli Catalunya 2002?

2. Quin total d’hores de treball dels Mossos d’Esquadra s’hi
han invertit?

3. Quin cost ha tingut aquest servei?

4. S’ha aplicat la corresponent taxa als organitzadors?

5. En cas de resposta afirmativa a la pregunta 4,

    a) quina quantitats d’euros representen el total d’aquestes
taxes?

    b) quan, com i qui es preveu que les facin efectives?

6. En cas de resposta negativa a la pregunta 4, quina és la
raó?

 Palau del Parlament, 26 de març de 2002

Bet Font i Montanyà. Diputada

3.-Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el fet
que els agents del Cos de Mossos d’Esquadra que cobrien el Ralli
Catalunya Costa Brava restessin més de 17 hores abandonats

Formulació: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari
Popular

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2002 

     Daniel Sirera i Bellés, Diputat del Grup Popular d’acord
amb allò que preveuen els articles 132 i 133 del Reglament de
la Cambra presenta la següent pregunta per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita:

      Diferents sindicats del Cos dels Mossos d’Esquadra han
manifestat les seves protestes pel fet que el Departament
d’Interior va abandonar als agents del Cos dels Mossos
d’Esquadra més de 17 hores en diferents trams del Ralli
Catalunya Costa Brava. En aquest sentit, els agents van
haver de fer les seves necessitats fisiològiques davant del
públic assistent i fins i tot, es va produir el robatori d’una
motxilla i el telèfon particular d’un agent. Els policies van
haver de suportar, en solitari, les agressions, insults i burles
dels assistents davant l’anul·lació d’alguns trams de la
competició.

Interessa saber a aquest diputat i el seu grup parlamentari:

– Quines son les raons que van motivar que el Departament
d’Interior abandonés als agents del Cos dels Mossos
d’Esquadra més de 17 hores en diferents trams del Ralli
Catalunya Costa Brava?

– Quines són les raons per les quals no es van preveure les
infrastructures necessàries per donar assistència als Mossos
d’Esquadra que van donar cobertura al Ralli Catalunya Costa
Brava?

 

REUNIÓ RALLI - OPINIÓ: 

     Actuació d’altres organitzacions
sindicals.-

     L’empresa ens va convocar a una reunió informati-
va sobre les condicions de treball que hi hauria en el
Ralli. Nosaltres, respectant l’acord i esperit inicial de
la CAS ( Coordinadora d’ Acció Sindical) no anem a
cap reunió com a mesura de pressió en tan en quan
no es negociïn condicions de treball ( ho explico de
forma resumida). Tanmateix, a les que són
informatives, hi anem per saber de quin mal s’ha de
morir, poder informar a qui ens ho demani i poder ac-
tuar sindical o jurídicament amb el que pertoqui. De
la mateixa manera que recollim la documentació que
se’ns facilita sobre totes les accions que l’empresa
porta a terme (concursos, fas, etc.).

     De fet, ja havíem assistit a la del dispositiu
antiglobalització, però, sense que en aquestes
reunions es negociés res, senzillament, et diuen el
que hi ha.

     En aquesta reunió se’ns va lliurar una instrucció
on s’ordenava el canvi de planificació de tots els agents
afectats pel dispositiu del ralli, fent servir hores de
romanent.

      Molt emprenyats ja que, tan la Llei de Preus i
Taxes de Catalunya com la Instrucció 2/2002 ( estan
a la web www.catme.es.vg ), determinen que aquest
tipus de serveis s’han de fer amb personal voluntari i
hores extres retribuides;  vam comunicar a l’empresa
que si no complien amb la normativa fariem totes les
accions que consideressim oportunes..

     Se’ns va dir que s’ho pensarien. Dos dies després,
se’ns diu que no. El CAT va impugnar la Instrucció del
Ralli.

    Al dia següent 19 de març, vam rebre una trucada
al mòbil, ja que estàvem als jutjats pel judici del SAP,
a les 10 hores dient-nos que a les 12 hi havia una
altre reunió informativa tema ralli. A corre cuita, el
Marc, va anar a la reunió, i es va sorpendre molt    amb
el que va pasar.

   Tot i ser una reunió informativa, l’empresa pretenia
negociar, a la baixa del que  estableix la normativa, el
pagament d’una part de les hores fetes, sense entrar
en cap altra de les aberrants condicions de treball
amb que es fa el servei. És a dir, pretenien el vist-i-
plau de les organitzacions sindicals per retallar els
drets dels mossos i així assegurar-se que cap de les
accions polítiques, públiques o jurídiques del CAT
tingués efecte, ja que dient que allò s’havia fet per
pacte amb els representants dels mossos es salvava
qualsevol il·legalitat o crítica pública.
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      Sorprenentment, altres organitzacions sindicals van entrar en el joc
davant l’estupefacció del nostre representant, que, no només es va mantenir
ferm en els seus posicionaments, sinó que va tenir la sensació de com si
tot allò s’hagués amanit amb caràcter previ i que nosaltres érem uns convidats
de pedra o les víctimes d’una trampa político-sindical. Però, encara hi ha
més. Els altres sindicats ens conviden a treure un comunicat conjunt,
suposo que per lligar-nos en curt.

     Veiem el comunicat i ens n’adonem que és una altra baixada de
pantalons, amb el qual, no el subscrivim i en treien un de propi. Al poc
temps surt una altra instrucció sobre el mateix tema, la de les sis hores
cobrades que el CAT impugna i, sorprenentment, també se’ns fa arribar un
document que pretén ser una acta de la darrera reunió informativa, tot i que
ve numerat amb el número 1 de reunió, ja que mai s’havien fet actes de
reunions informatives.

   El document és absolutament impresentable, no respon a la veritat i
pretén demostrar que els sindicats van estar d’acord amb les condicions
de treball establertes al Ralli. El CAT ha instat la nul·litat del document i ha
deixat constància escrita de que el document falta a la veritat, però, que
han fet els altres?.

       Tot això que us pot semblar un rotllo, té molta importància. La
Generalitat pot haver comès una il·legalitat si no ha cobrat la taxa establerta
al RACC; si no hagués cobrat la taxa al RACC, tal com verbalment se’ns
va reconèixer, aquest seria el motiu d’haver vulnerat la instrucció i no haver
fet el servei íntegrament amb hores extres.

     Aquesta il·legalitat, de ser certa, podria comportar responsabilitats
polítiques, a més d’existir moltes possibilitats que guanyem el procediment
contenciós contra la instrucció de les 6 hores i puguem tornar a «fer
merder»..

     La importància que pot tenir el tema és el que propicia que l’empresa
intenti obtenir la connivència dels sindicats cosa que, si no han fet res,
entenem que han aconseguit dels altres i que intentaran demostrar amb un
document no signat per nosaltres en relació al CAT, per així apagar aquest
foc. Si els altres no s’oposen al contingut d’aquell document, serà la paraula
de quatre sindicats i l’empresa, contra la del CAT i, en tot cas, encara que
quedés clara la nostra oposició, l’empresa sempre podria dir que ha arribat,
democràticament, a un acord amb 4 de les 5 organitzacions representatives,
amb el qual, gràcies a aquestes, el Conseller salvaria el cul una altra vegada.
Tot plegat, molt lamentable.

   Teniu dret a saber la veritat, ja veurem com acaba el tema. Però,
francament, companys, penseu bé a qui esteu pagant les vostres quotes
sindicals.

SALUT !

El CAT va impugnar
la Instrucció del
Ralli.

 .....també se’ns fa arribar
un document que
pretén ser una acta de la
darrera reunió informati-
va,....

La Generalitat pot haver
comès una il·legalitat si
no ha cobrat la taxa
establerta al RACC;

 Aquesta il·legalitat, de
ser certa, podria com-
portar responsabilitats
polítiques,....
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                 VISITA DEL DELEGAT DE PREVENCIÓ A BASE

   En J.M.M delegat de prevenció del C.A.T (Col.lectiu Autònom de Treballadors) sindicat del
mossos d’esquadra amb domicili al c/ Tànger, 48 baixos 1ª de Barcelona, va realitzar la visita
sol·licitada el dia 22/03/2002 juntament amb el delegat de prevenció del SUME R.N. i
acompanyats per la persona assignada, essent el caporal del servei de Base X.A.

   Durant la visita s’han examinat les dependències següents:
1- SERVEI BASE
2- PATRULLES (G.S.O.)
3- SALA (S.C.C.O.)
4- MENJADOR I VESTIDORS

I s’han fet les següents observacions:

1-SERVEI BASE

- Sala de descans-
- les dimensions de la mateixa son petites, sobre tot si afegim que també es el
despatx del caporal, i s’hauria de canviar el mobiliari, ja que sembla obsolet, sobre
tot els seients,
- en quant al sistema de ventilació, l’aparell d’aire calent o fred, s’hauria d’incidir
en el manteniment, sobre tot amb l’agravant d’estar al costat del pàrking de l’edifici
amb el fums que això comporta,
- insistir amb una neteja general, finestres sobretot.

-Garjoles-
- desinfecció de la zona i canvi de les flassades utilitzades.
- al despatx del mosso falta mobiliari.
- insistir amb el manteniment del sistema de ventilació i la neteja general de la zona.

-Portes d’accés-
- la del c/Bolívia, afegint que es tota de vidre i el volum de persones   que hi
accedeixen, es un risc que s’obri tant cap a dins com cap a fora,i saber si tenen
protecció contra trencament,
- al c/Àvila, hi ha accés de persones i s’ha d’afegir el de cotxes pel pàrking, el que
comporta que l’agent de la cabina hagi de tenir cura del cotxes com de la gent que
pugui entrar, amb l’agravant que aquesta  també pot entrar i sortir pel mateix
pàrking, cosa que hauria de ser independent una de l’altre,
- la cabina del mateix c/Àvila té dues portes a cada banda que s’obren cap a dintre,
amb el poc espai que hi ha a la mateixa. I a més hem d’afegir els monitors de les
càmeres exteriors que també ha de tenir cura l’agent d’aquesta,
-  els seients de les dues cabines s’haurien de canviar per uns amb  espatllers de
suport lumbar o similars.

-Pàrking del c/Àvila enfront Base-
- la cabina estar bastant deteriorada i no crec que estigui amb condicions, i manca
un arranjament general,
- a l’accés pel c/Badajoz, al costat de la porta de sortida de vehicles hi ha una petita
porta apuntalada, que a més es de fusta, es un punt feble per l’agent que custodía
el pàrking,
- tenim entès que aquest pàrking es substituirà per un altre que hi ha més amunt del
c/Àvila, i ens agradaria saber amb quines condicions estarà quan es faci el canvi.

-Servei de cantonada-
- sabent que hi ha càmeres a fora del edifici trobo un servei inoperant i on l’agent
està bastant venut, si a més afegim que no se li dona opció de portar armilla per una
suposada mala imatge, on és aquí la prioritat?, la seguretat o la imatge?
- un altre punt feble del mosso son la quantitat de cotxes estacionats a la façana,
siguin camuflats o no, això dona bona imatge?,

2- PATRULLES (G.S.O.)

- al cos de guàrdia s’hauria d’acondicionar,
amb una neteja a fons de tota l’estància i
els vidres que donen al cel obert,
- part del mobiliari s’hauria de canviar,
- el sistema de ventilació, l’aparell de aire
calent i fred, s’hauria d’incidir en el
manteniment d’aquest, amb l’agravant de
que estar al costat del pàrking amb el que
això comporta en quan a fums,
- el que respecte al cotxes patrulla, al qual
els agents han d’estar una bona estona
asseguts, es dona opció d’acondicionar
els seients a les seves necessitats?,
- amb un manteniment exhaustiu sovint de
tot el vehicle, inclòs l’interior, també
incloent la desinfecció del vehicle més
sovint del que es fa,
- i per últim l’equipament del vehicle, que
això seria extensible a tot vehicle que pugui
ser operatiu, que podrien ser: les cintes
balisadores, les armilles antibala i
reflectants, manta tèrmica, etc, i que es
suposa  hi ha d’haver una norma general
en quan aquest tema,

3- LA SALA (S.C.C.O.)
- es podria facilitar un faristol, per poder
col.locar els documents per reduir l’esforç
d’adequació visual i els girs de cap,
- adequar els descans al volum de feina i
respectar els mateixos,

4-MENJADOR I VESTIDORS
- a l’entrada que dona al c/Bolívia hi ha
dos esquerdes a la paret,
- els vestidors queden petits pel volum de
guixetes que hi ha, on alguns passadissos
queden tancats, pel que s’hauria d’ampliar
la zona de vestidors,
- no estaria malament començar a fer canvis
de guixetes que queden obsoletes,
- el menjador s’ha reduït en consideració i
les condicions higièniques deixen molt que
desitjar, sobre tot les finestres,
- l’entrada en aquesta planta hauria de ser
més directa, sense tantes portes entre mig,
sobre tot en cas de evacuació.
- insistir en la neteja general tant de
vestidors i menjador i sobre tot la zona de
dutxes i manteniment de les mateixes, i
també el manteniment del sistema de
ventilació d’aire fred o calent, que es dubte
del seu bon funcionament.

 J.M.
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PREVENCIÓ I RISCOS LABORALS

     Fa ja algun temps vam decidir que s’havia d’exercir una acció permanent en qüestions que afecten a salut i

prevenció de riscos laborals. Tan és així que vam encarregar al Delegat de Prevenció del CAT l’inici de visites
periòdiques, una al mes, si més no, a les diverses destinacions del Cos, als efectes de comprovar-ne l’estat de les
instal·lacions i condicions de treball per denunciar totes les irregularitats que es detectessin.
     En aquest camp, tenim un problema important, i és que la Llei de Riscos Laborals exclou del seu àmbit
d’aplicació als cossos policials,  remetent-nos a una normativa específica que no existeix. Per tant, la via de
denuncia passa per la comissió de salut laboral del Cos, òrgan merament consultiu, i, si procedeix, que no
sempre, per la via del dret administratiu. Això pot fer que moltes irregularitats no es corregeixin per manca d’una
via executiva eficaç. Tanmateix, la tasca s’està fent i tal com vam dir en el seu dia, la publicarem a la revista.
     El mes passat, el delegat de prevenció va inspeccionar diverses dependències de l’edifici de Base i, a continuació,
reproduim l’informe-denúncia tramitat. Aquest mes es farà el mateix amb la Model i ho publicarem el mes que ve.
També vam denunciar i inspeccionar C.P. Brians però s’ ens va dir que havien de denunciar-ho dins del
Comité de Prevenció de Riscos Laborals del propi  cos.
     Si vosaltres, delegats sindicals o afiliats, voleu que es faci una inspecció a la vostra destinació, només ens ho
heu de sol·licitar.

CONVERSIÓ DELS AGENTS RURALS EN POLICIES
     Hem pogut veure publicada una notícia en diversos mitjans de comunicació, segons la qual, alguns sindicats de
Mossos d’Esquadra, juntament amb CCOO donaven suport a que els agents rurals es convertissin en un Cos de
Policia i, lamentablement, criticaven la professionalitat  i dedicació dels companys que avui per avui fan tasques
de policia mediambiental al Cos de Mossos d’Esquadra. En relació a aquest afer, aquesta coalició sindical ha de
dir el següent,

 -Els Mossos d’Esquadra que, avui per avui, fan tasques rurals i mediambientals al Cos de Mossos d’Esquadra,
són excel·lents professionals que han hagut de dedicar molt de temps propi i vocació per a poder fer la tasca
encomanda a pesar del desinterès del Departament d’Interior per a crear una especialitat plenament reconeguda,
a l’estil del SEPRONA a la Guàrdia Civil, al nostre col·lectiu, desinterès que queda patent en la mancança de
mitjans humans i materials en que es veuen obligats a treballar a pesar de la importància de la seva tasca. És més,
per tal de suplir les mancances de personal que ocasiona el poc interès del Departament, estan treballant amb la
més absoluta flexibilitat horària.

- No és cert que el col·lectiu de Mossos d’Esquadra donem suport a la conversió dels agents rurals en policies ni
que els propis agents rurals i estiguin d’acord, nosaltres el que volem és que el Departament d’Interior constitueixi
una policia del Medi Ambient com cal, com especialitat i amb tots els mitjans necessaris.

-     La Generalitat, amb el suport de CCOO i els seus satèl·lits als Mossos d’Esquadra, està impulsant una nova
Llei dels Agents rurals que convertirà a aquests en policies, en contra de la voluntat de molts dels integrants
d’aquell col·lectiu i d’alguna de les organitzacions sindicals que els representa, com ara CATAC.

- Amb aquesta mesura es pretén treure una part de les competències que corresponen al nostre Cos policial,
crearà una duplicitat de servei en detriment del ciutadà i tots els problemes de coordinació i duplicitat d’estructures
que això pot comportar.

-  Lamentem que sindicats d’aquest Cos entrin en el joc que els dicta la nostra empresa als efectes de crear un
estat d’opinió favorable a la conversió dels agents rurals en policies.

 SALUT !
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L’ESCÀNDOL DELS
CONTROLS
D’ALCOHOLÈMIA

     Amb l’autorització de l’afectat em denunciat el tema
públicament i als partits polítics. Creiem que el tema és
molt greu i que s’hauria d’actuar jurídicament, però, de
moment, el company afectat no ens ha autoritzat a fer-
ho. Us transcrivim a continuació el comunicat difós,
     Davant l’erroni tractament mediàtic que s’ha donat
a la notícia del presumpte acord per tal de no efectuar
controls d’alcoholèmia a les proximitats de les
instal·lacions militars de Talarn, aquesta coalició sin-
dical ha indagat sobre la qüestió obtenint-ne la informació
que transmetem a continuació.

- A finals de l’any 2.000, degut a la mancança de
comandaments que volguessin anar a
l’especialitat de trànsit , el sergent denunciant,
destinat provisionalment a Blanes, va presen-
tar-se voluntàriament al procés selectiu, procés
que va seguir fins el final, realitzant un curs de
formació específic a l’EPC.

- Segons consta en escrit dirigit al Conseller i al
Director General, el primer dia del curs,
l’Inspector Milan , Cap de la Divisió de Trànsit,
va dir a l’aula: “...encara que oficialment les
llistes negres no existeixen, els puc assegurar
que la casa tindrà en compte si algú de
vostès abandona el curs, i tinc exemples que
ho demostren.” Amenaça orientada a evitar
abandonaments davant la mancança de perso-
nal per aquesta especialitat.

- Segons consta en escrit de denuncia registrat el
dia 22-6-01 i dirigit tan al Conseller com al Di-
rector General, el darrer dia de curs, el mateix
inspector, en reunió on hi eren presents diver-
sos sergents, va comunicar al denunciat que havia
estat triat per ser Cap del sector de trànsit de
Tremp i en la mateixa comunicació, als efectes
de tranquilitzar-lo, li va manifestar que era un
sector molt tranquil, que l’únic problema que hi
havia hagut havia estat en els controls
d’alcoholèmia que es feien a les proximitats de
la caserna de Talarn, però, que el tema estava
resolt mitjançant un ACORD TÀCIT PER NO
FER CONTROLS D’ALCOHOLÈMIA ELS
DIES QUE ES CELEBRESSIN
FESTIVITATS A LA CASERNA.

- Davant aquestes i d’altres qüestions irregulars,
per ser suau, el denunciant va renunciar a la
plaça de trànsit. Immediatament, complint-se
la presumpta amenaça proferida a l’EPC, el
denunciant va ser traslladat forçosament i
sense motiu, des de Blanes a Lleida.

- El denunciant va demanar per parlar amb el
Comissari per tal de denunciar els fets. Només
va ser rebut per l’inspector Permanyer, en
coneixement del qual va posar els fets.

- Finalment, veient que no es feia res, va denun-
ciar els fets per escrit al Conseller i al Director
General, escrit registrat el dia 22-6-2001. Sense
que consti cap efecte dels mateixos.

- El dia 23 de gener del 2.002, el denunciant va
intervenir en el programa El Matí de Catalunya
Ràdio on es debatia sobre l’enduriment de les
sancions de trànsit. La intervenció va ser en el
sentit de dir que no només cal fer lleis, sinó apli-
car-les i va posar com exemple de no aplicació
la seva experiència. Lògicament, es deduir i
haguè de reconèixer la seva vinculació
professional amb el Cos.

-    Si les seves denuncies no van tenir cap efecte,
les seves manifestacions sí, de forma que
actualment es troba immers en un
expedient disciplinari.

-  Com a qüestió d’autodefensa i buscant la
intervenció d’un organisme independent,

      l’afectat ha denunciat en data 9 d’abril del
      2.002 els fets a la Fiscalia del Tribunal Superior
     de Justícia de Catalunya.
    S’està a l’espera de que la fiscalia impulsi un

procediment.

     Per la nostra coalició sindical, el tema té molta
semblança amb la desaparició d’un atestat a Blanes,
cas en el que es troben processats el Comissari
del Cos i dos comandament més que seran jutjats
a Girona a partir del dia 20 de maig.

     Pel que sembla es toleren les actuacions
irregulars dels comandaments i es reprimeixen
durament les conductes tendents a garantir
l’ajustament a dret del funcionament del Cos.
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ALLAU D’AFILIACIONS:

ESTEM CONTENTS

     No sabem com ni perquè, si és perquè ha agradat
molt L’EVOLUCIÓ d’aquest mes, perquè els altres
estant mostrant la seva veritable cara o perquè estem
recollint el fruit del treball de molt de temps, però, el fet,
és que aquest mes hem rebut una allau de mostres de
simpatia i de sol·licituds d’afiliació.

    En nom de tots els qui treballem per vosaltres i per
l’organització, us dono la meva gratitud. Francament, el
treball que fem és molt desagraït, com el de policia, i el
fet que un company et feliciti, et doni la seva simpatia o
s’afiliï anima moltíssim. A més, no anem sobrats de
recursos econòmics, i les mil pessetones de la teva quota
ens resulten molt importants.

Als qui ja heu donat el pas: MOLTES GRÀCIES !  i als
qui encara no han donat el pas, sobretot als qui ja ens
coneixen, demanar-los que no s’ho pensin més, som el
sindicat que cal, el sindicat necessari, però, sense
vosaltres, res.

 SALUT !

 

     Per nosaltres la no actuació del Conseller, Director
General i d’altres implicats en aquest cas, així com la
persecució a la que està sotmès el denunciant són sus-
ceptibles de querella criminal. Només estem a
l’espera de la decisió que prengui l’afectat per tal de
promoure i donar suport a les accions judicials que
corresponen.

     Dir també que hem tingut coneixement d’altres
conductes o ordres presumptament irregulars o il·legals
que estem intentant comprovar i constatar als efectes
de denúncia.

     Fins quan haurem d’esperar per a que els partits
polítics i l’opinió pública exigeixin les responsabilitat
polítiques que pertoquen al sr. Pomés i el seu equip en
els constants escàndols que passen al nostre Cos.

SALUT

SERVEIS SINDICALS
1.-Assesorament en matèria laboral per part de
qualsevol persona del nostre sindicat i dels nostres
advocats de forma gratuïta.

2.-Defensa Jurídica: Tot afiliat té dret a assistència i
defensa jurídica de forma gratuïta en qualsevol
procediment administratiu o penal derivat de l’activitat
professional.

3.-Assegurança: Tot afiliat es dona d’ alta en una pòlissa
que inclou la cobertura durant un  màxim d’un any de
suspensió de feina i sou per sanció disciplinaria i mesures
cautelars.

4.-Us de mitjans del sindicat : local, ordinadors, escaner,
telèfon, fotocopiadora, multicopista,  internet amb linea
ADSL, etc. lliures per qüestions sindicals o professionals
o a preu de cost per qüestions particulars.

5.-Serveis sindicals: Tot afiliat té dret a gaudir de
Temaris, Targes de descompte en  benzineres, CD’S,
assegurances diverses, ofertes comercials, publicacions.

6.-Associació esportiva triatló ( AE3-CAT): Tots el
afiliats automàticament es fan socis del  AE3-CAT per
poder participar en totes les activitats de forma gratuïta

7.-Documentació: L’afiliat té dret a rebre còpia de
qualsevol document intern.

8.-Informació sindical: L’afiliat rebrà tota la informació
que demani .

9.-Llista de e-mail: L’afiliat serà donat d’alta a les nostres
llistes de e-mail i podrà rebre per  aquest mitja tota la
informació que desitgi

10.-Participació: També tindrà dret a l’assistència a totes
les reunions dels òrgans del sindicat.

De tot això els diem els drets del afiliat.Quan us doneu
d’alta al CAT rebreu a casa tota aquesta informació
ampliada i per escrit a més de una cópia de la pòlissa
de cobertura per expedient disciplinari.
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SÓL DAVANT.......

- Enric ALSINA ILLA -

    No sé si vosaltres que no esteu en aquest mundillo,
tot i que en patiu les conseqüències coincidireu amb la
percepció que tinc des de dintre, però us la vull
expressar. Si coincidiu, espero que actueu en
conseqüència.
     Que l’empresa fa i desfà el que li ve en gana, que no
té en compte per res als representants dels treballadors
és una obvietat des de fa molt de temps. Si aquesta és
una realitat, la postura més coherent d’una organització
sindical hauria de ser la confrontació i la bel·ligerància
permanent, la no participació en el circ, la denúncia, la
crítica i l’acció jurídica com a eines, en tant en quan no
es normalitzessin les relacions entre empresa i sindicats
i pel que fa les condicions de treball, aquestes es
negociessin.
     De fet, aquest era l’esperit de la CAS ( la
Coordinadora d’Acció Sindical) de la que formaven
part totes les organitzacions representatives. És més,
un dels compromisos que vam assolir totes les
organitzacions va ser el de no anar a cap tipus de
reunió en tan no es negociessin condicions de treball.
      Per raons diverses, el compromís i la unitat d’acció
es va trencar i ara ens trobem amb que la única
organització que continua lluitant, amb els mitjans del
que disposa, és la nostra. Estem sols. Tots els altres,
amb més o menys mesura, han optat per doblegar-se,
assistir a totes les reunions a les que se’ls convoca, i
se’ls convoca per a que a l’empresa l’interessa, tot per
interessos de la pròpia organització    ( valoració de
cursos sindicals) o pressions de determinats afiliats o
dirigents que tenen interès particular en que determinats
temes no quedin bloquejats.
     També és evident que una estratègia de lluita com la
nostra, portada a terme per una única organització
sindical, de cinc, que, a més, no és la majoritària, ni
compta, de fet, amb el suport majoritari del col·lectiu,
tindrà moltes més dificultats per a obtenir els resultats
desitjats que no pas si tothom, vull dir sindicats i mossos,
fos més conseqüent i fes allò que li pertoca fer.
     Fins a cert punt, arribo inclòs a entendre el perquè
de la no acció d’altres organitzacions. Clar, mentre
l’afiliat no exigeixi acció a l’organització, en lloc de
demanar cursos de formació, serà molt més fàcil dir-
li a un afiliat a quin curs et vols apuntar que no pas dir-
li no fem cursos perquè tenim molta feina fent recursos
i d’altres feines relacionades amb l’acció sindical.

     No puc assegurar que pel fet que totes les
organitzacions sindicals fessin el que han de fer
s’obtinguessin el 100 % d’objectius, però, el resultat
de l’apoltronament sindical i del col·lectiu, ja el veieu,
calma xixa i l’apisonadora de l’empresa avança sense
ni un sol sot, deixant-vos a tots aplanats.
     La forma d’actuar o, millor dit, de no actuar, de la
resta d’organitzacions, no em decepciona, de fet, em
reforça en la meva idea de la necessitat i justificació de
la nostra existència.

 Sí que em decepciona, en canvi, que la major part del
col·lectiu els doni suport, sigui amb la seva quota sindical
o sigui votant-los quan arribi el moment.

    No ho entenc. No és un comentari general
el de que els sindicats no fan res? O el
de que els alliberats són uns vividors ?
doncs, perquè no sou una mica més
selectius ? perquè no reflexioneu una
mica, analitzeu, observeu ? com voleu
que sigui un sindicat? que voleu que faci
? com voleu que actuï?

     A tots els col·lectius hi ha gent de tota mena i per a
tot. No tothom ha de ser igual, pensar de la mateixa
manera o tenir els mateixos valors personals. Per les
converses que mantinc sovint amb companys que no
estan afiliats a la nostra organització me n’adono que hi
ha molta gent, potser no la majoria, en aquest col·lectiu
que estan en una organització equivocada i que el
sindicat que millor els pot representar és el nostre i no
entenc la manca de coherència.

     Només vosaltres podeu contribuir a
que la cosa es mogui, a que les coses
canviïn, però, heu de començar per ajudar-nos amb
la vostra quota a que puguem fer front a les despeses
que genera la nostra acció, a que tinguem els recursos
necessaris per fer més i millor.
En fi, penseu.

SALUT !
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA AE3-CAT

     Com  ja vàrem iniciar en l’anterior edició de la revista, AE3-CAT ja ha començat a treballar per poder oferir
als seus socis multitud d’avantatges per a la pràctica de l’esport.
     Seguim animant-vos a que us feu membres de l’associació i entre tots puguem formar diverses seccions
esportives i poder participar en competicions interpolicials i participar amb equips als Jocs World Police & FIRE
Barcelona 2003.
A qui no li agradaria estar en una cerimònia de inauguració o competir a l’estadi olímpic?
A qui no li agradaria anar en moto per Montmeló?
O participar en una regata per la costa Barcelonina?
Practicar el tir policial a Mollet?
O fer una contra-rellotge pel mig de Barcelona?.........., i a més poder compartir una inoblidable experiència amb
Policies i Bombers de tot el món (aproximadament més de 10.000 participants).
Pensem que és una molt bona oportunitat per gaudir de l’esport amb altres cossos policials i bombers. Poseu-vos
en contacte amb nosaltres.

ANUNCIS I NOTICIES

El dia 14 de Febrer 2002 es va celebrar al Castell de Montjuïc (Barcelona), el  II Campionat de Catalunya de
Cross de Policies i Bombers, organitzat per la Policia Nacional. Aquest circuit serà el que es farà als Jocs
Mundials Barcelona 2003.
Com l´anterior any l´actuació dels nostres companys va ésser brillant.
1-Jordi Ribas 29:48.  2-Francesc Marsol 29:49. 4-Jordi Martín 31:02. 5- Marcel·lí Acedo 31:16. 8-
Moises Trota 32:09. 11- Javier Manso 32:58 12- J.Antoni Gardeñas 33:53. 13- Pep Riera 34:13. 14-
Manuel Carrillo 34:13.

CREACIÓ EQUIP DE FÚTBOL DE MMEE A COMARQUES DE LLEIDA

     Un grup de companys ens ha comunicat a AE3-CAT, l´intenció de crear un equip de futbol de Mossos
d´Esquadra a les comarques de Lleida, document que traslladem a tots els interessats:
    “Dins del cos hi ha molts com nosaltres que havíem jugat, juguem o ens agradaria jugar a futbol, i estaríem
interessats en la formació d’un equip i poder competir amb d’altres cossos (bombers, policies locals, agents
forestals, etc.), que ja disposen d’equip de futbol.  A alguns de nosaltres ja ens havia passat pel cap la formació
de l’equip alguna vegada, però per alguna que altra causa; diferencies d’horaris, períodes de vacances, canvis de
destí o per qüestions familiars, aquest equip mai s’havia arribat a formar. Nosaltres volem posar en coneixement
de la resta de companys la intenció de formar aquest equip.
Si estàs interessat en jugar partits, tornejo o competicions durant l’any entre diferents cossos,, vius, resideixes o
treballes a les comarques de ponent, no dubtis en apuntar-t’hi.

Qui estigui interessat es posi en contacte amb:
-David Galceran( tel. 650578437 ext.5403 Grup Rural Tremp. o Fax.973-650306)
-Toni Parrot (ext.5724 Grup Rural de Ponts o Fax.973-462209)
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                             LA CIMERA EUROPEA Y LA GLOBALITZACIÓ

                                                                    Àngel Gòmez-Quintero i Mora
                                                      Llicenciat en Dret i Diplomat en Criminologia

     La globalització es cosa de tots, ja que afecta a tota la societat i al desenvolupament intern de cada persona en les facetes
diàries; treball, estudis, oci, familiar , etc., al incidí plenament en la vida del ciutadà s’ha de  deixa clar quines son aquestes línies
globalitzadores que molts Governs i partits prediquen amb bastant demagògia, essent una font de desinformació pel cuitada.
     La base de la globalització son el Partits polítics i el Governs de dretes que son liberals o neo-liberals, com  el Partit Popular
i Convergència i Unió, i en l’actualitat imitadors de les polítiques econòmiques liberals del EEUU, del tot nefastes en una societat
basada en el benestar de la persona.
     Com exemple citaré una noticia apareguda en la Vanguardia en dia 7 d’abril de 2002 en el dossier de Dinero pàgina 5
Internacional, concretament de la Sra. Margaret Thatcher.Va dir una vegada, en una de les seves  frases més celebres:
... que LA SOCIEDAD NO EXISTE y lo único que hay es una suma de individuos con sus propias aspiraciones. El concepto de
la compasión social, y menos aún del igualitarismo, le sigue resultando completamente ajeno, y a su juicio Estados Unidos
no tiene motivo alguno para sentirse culpable por las desigualdades entre ricos y pobres, blancos y negros, que son tan sólo
el precio a pagar por el éxito de su modelo económico.” Etc.

     El liberalisme té la base en la intervenció mínima del controls del Estat en el mercat econòmic, sobre les grans empreses i sobre
els capitals, fent unes polítiques basades en el cost sempre econòmic del servei, seguit de brutals privatitzacions de qüestions
bàsiques pel benestar social i amb un accés igualitari; tot en benefici d’uns pocs que augmenten els seus capitals, com per
exemple el tema de les elèctriques, les subvencions públiques a les escoles privades en perjudici de la pública, la sanitat, la
vivenda en mans d’especuladors quan antigament era el propi Estat que edificava i venia a preu de cost, l’intent que el ciutadà
vagi al sistema de l’arbitratge i no els Tribunals, l’aigua element vital en mans privades, les jubilacions en mans de la banca..., la
llista es interminable. Tot això i molt més és el que podem esperar de Governs de dretes.
     Però que passa amb els partits que es diuen d’esquerres i governen o coogovernen en països, comunitats autònomes i
ajuntaments? el mateix. No canvia res de res, per exemple venda de terreny municipal a grans constructores per fer pisos a
Barcelona, ja podeu imaginar a quins preus, privatització de les guarderies municipals,... també la llista es interminable.
     En relació amb la nostre feina de cos policial,  garant de la seguretat ciutadana i  dels drets fonamentals dels ciutadans, las
polítiques de dretes i d’esquerres no tenen diferencies, ja que des de els anys 90 s’ha potenciat la seguretat privada amb totes
les conseqüències negatives, sent una privatització encoberta de la seguretat ciutadana.
     Hi ha diversos exemples, com la privatizació del telèfon d’emergències de la Guàrdia Urbana de Barcelona (092), amb tots el
problemes que comporta en el servei i que ha estat denunciat per certs sindicats.
     La instauració de vigilància privada en els edificis públics, amb un argument ja comentat, menor cost econòmic, encara que
entenc que a la llarga es més elevat, ja que la seguretat pública no es pot avaluar en termes simplement econòmics, ja que el drets
del ciutadans estan garantits pels agents de l’autoritat per imperatiu legal i no per una empresa  privada de seguretat.
     En relació amb aquest tema, considero nefast que certes institucions bàsiques de l’Estat sigui Central, Autonòmic o Local
estiguin vigilades per empreses privades, com poden ser las seus de les Conselleries, com la d’Interior que a més van armats i fan
la seva feina fora del edifici, al vigilar l’aparcament que esta en la vorera d’en front, al igual que els centres de reforma de menors,
però clar sense arma.
     Fa pocs dies el propi President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es queixava de la seguretat en el edificis
judicials i no l’i sembla correcta la proposta de la Generalitat de encarregar aquesta seguretat a les empreses privades.
     També, un aspecte important de la normativa vigent en relació a la seguretat privada, que inclou  també els investigadors
privats i ha sigut feta per un Govern d’esquerres. Concretament en relació a les filmacions amb cameres movibles o fixes,
nosaltres tenim que comunicar-ho i demanar autorització a la junta, presidida pel President del Tribunal Superior de Catalunya i
d’altres organismes amb una regulació molt concreta de que fer amb aquestes cintes, per tal de garantir els drets del ciutadans.
En canvi els investigadors privats poden fer fotos i filmació d’un ciutadà sense tenir que demanar permís a ningú i sense control
de les cintes, on poden aparèixer altres persones.
     El creixement de la seguretat privada es una política tant de dretes com d’esquerres, al donar una imatge penosa de la
seguretat pública que té falta de mitjans i de personal, generant desconfiança en el ciutadà, que creu que tots el problemes en
seguretat els hi pot solucionar una empresa privada. Això es conseqüència del liberalisme i de les privatitzacions encobertes, en
benefici de grans empreses i amb uns ingressos descomunals.
     Un altre tema és el gran desplegament policial per la Cimera Europea, com una demostració de força, com una utilització
política del cossos policials als interessos d’alguns, aixecant un bunquer al seu voltant; i desprès de tot això em pregunto:   de
qui tenen por, s’hi fan el que volen.?

     Vist el que hi ha, només puc dir NO a la globalització, NO a les polítiques liberitzadores i al no existir diferencies entre
dretes i esquerres  NO em sento representat per cap d’ells i només com a ciutadà els hi nego el vot, no renunciant al meu dret
sinó votant en blanc.
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