
 

Es metires e vertats deth Baile e Deputat 
Sr. Àlex Moga  

 
Sr. Àlex Moga, ja que vostè va parlant dels mossos i també de mi sense tenir ni idea del que diu, li facilitaré 

les dades correctes i així no farà més el ridícul defensant els SEUS HONORARIS INSTITUCIONALS tot 

comparant-los amb RETRIBUCIONS de treballadors com som els mossos.   

Aquesta és la meva nòmina, que multiplicada per 13 possibles pagues (2013) sumen 29087,37€ nets. És 

l’única quantitat que jo percebo per la meva feina com a Caporal Especialitat 3 (Trànsit) del Cos de Mossos 

d’Esquadra, que és INCOMPATIBLE amb qualsevol altra activitat remunerada.  

 

QUE COBRA LA SEVA IL·LUSITRÍSIMA ÀLEX MOGA? 
Primer, recomano l’article de Xavier Rius http://opinio.e-noticies.cat/la-

punteta/cobren-massa-els-diputats-76115.html on explica la impossibilitat de saber 

el que cobren cadascú dels Diputats del Parlament de Catalunya. 

Consultant el document que pública el Parlament de Catalunya  
http://www.parlament.cat/composicio/regim_economic_04022013.pdf 

el Diputat Àlex Moga percep a la baixa les següents quantitats: 

 54831,53€ sou any brut com a portaveu adjunt 

 26067,36€ indemnització any en concepte de desplaçament  

 5000€ Comissió d’Economia, Finances Pressupost 

 5000€ Comissió  Sindicatura de Comptes 

 5000€ Comissió....Catalana Mitjans Audiovisuals 

 5000€ Comissió d’Afers Institucionals 

 5000€ Comissió d’Empresa i Ocupació 

 5000€ Comissió de Cultura i Llengua  

 5000€ Comissió de Polítiques de Joventut  

 

Fins el més de març, l’Alcalde de Vielha Sr. Àlex Moga, també 

cobrava per aquest càrrec municipal, renunciant al sou de 

l’Ajuntament, casualment quan s’obre la guerra entre sindicats que recolzem els acampats de Vielha i el Sr. 

@alexmoga, que aprofita les xarxes socials per criticar i menysprear els 

companys. 

Sr. Moga, és barroer dir que el Sr. Ramón Labrador cobra més que 

vostè, com va dient a ciutadans. També és de poc coneixement o 

demagògic dir que els mossos desplaçats de Vielha cobren un plus, 

ES MENTIRA, les darreres dietes per treballar Vielha ES 

COBRAVEN EN PESSETES.      

També, que un Diputat del Parlament de Catalunya i Alcalde de Vielha 

no sàpiga la quantitat de mossos que composem el Cos de Policia de la 

Generalitat de Catalunya, és una ignomínia o menyspreu a la Institució. 

Sr . Diputat, no som 25000 moss@s com vostè va dient, SOM MENYS 

de 17500 efectius al Cos de Mossos d’Esquadra, que tot i les mancances 

que patim, servim al poble de Catalunya per sobre de qualsevol interès a 

diferència de la majoria de les seves SENYORIES.  

 

Ramón Labrador Belzunces 

Portaveu del sindicat CAT-ME 

 

Vielha a 24 de maig de 2013  
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