
 
 

 

RESPOSTA ALS AGENTS DE LA SALA REGIONAL DE GIRONA 
 

Benvolguts companys, 

 

El CAT-ME ha rebut la vostra carta on expliqueu perfectament el que tothom, menys els de sempre, som 

coneixedors i a la vegada víctimes de les nefastes gestions dels qui ni volen o no saben afrontar els 

problemes i conflictes que existeixen en el col·lectiu.  

A la vegada, també hem rebut escrits i reflexions personals que expliquen i corroboren la realitat dels 

patiments que generen mantenir planificacions horàries que atempten contra la salut dels treballadors i les 

conciliacions familiars.  

 

Sapigueu que el CAT-ME, en tots els fronts que ens deixa l’Administració, posem sobre les taules de 

“NO NEGOCIACIÓ” obertes pels Falsòcrates i Politraques que ens gestionen, la necessitat d’horaris 

estables pel Cos de Mossos d’Esquadra. Fins i tot, al Parlament de Catalunya ha quallat la nostra 

demanda, però de moment, arriba a oïdes sordes dels interlocutors de la Subdirecció General de Recursos 

Humans de la DGP i dels nostres Grandíssims Comissaris. 

 

Els diferents escenaris on el CAT-ME segueix demanant la necessitat de planificacions estables són: 

 

- Consell de la Policia 

- Comissió de Treball i/o Negociació 

- Comitè de Seguretat i Salut Laboral  

- Reunions amb els Caps Regionals 

- Reunions amb partits polítics 

 

Companys i companyes, tingueu clar, que el nostre món, la nostra realitat són molt llunyans dels móns 

complaguts i beneplàcits dels interlocutors de l’Administració i Jeràrquics, ELLS MAI HAN PATIT ELS 

CANVIS D’HORARIS I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES A NIVELL PERSONAL NI FAMILIAR NI 

LES MANCANCES D’EFECTIUS PER LES INVIABLES PLANIFICACIONS.  

 

Aquesta és la crua realitat, que estem dirigits per persones privilegiades i alienes a les necessitats dels 

Mossos, que s’agreuja amb la poca o gens defensa que fan els comandaments intermedis i planificadors 

dels agents comandats. Aquests caps intermedis i els seus pròxims, no traslladen els problemes existents 

cap a dalt, segurament per por de perdre els interessos personals vinculats a les seves cadires, si no que 

potencien el conflicte en els escamots, confrontant agents, representants sindicals... sempre a base de 

castigar patologies i famílies sota la disfressada necessitat de servei. 

 

Recordeu, que els mossos estem subjectes a les planificacions com el 2-2-3 o Q5M gràcies al sindicat que 

monopolitza per majoria les negociacions amb l’Administració. Tot i aquest mur de greix, tingueu 

present, que el CAT-ME seguirà lluitant per aconseguir horaris dignes i estables pels Mossos d’Esquadra.  

 

Girona a 7 de gener de 2014 

 

Ramón Labrador Belzunces, Delegat del CAT-ME a RPGI 


