MARXA PER LA SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA i
CONCENTRACIÓ DAVANT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Companyes i companys, representants dels sindicats de la policia de la Generalitat
Cos de Mossos d’Esquadra: CAT-ME, SME-CCOO i SPC els dies 9, 10, 11 i 12 de juliol
realitzaran una marxa reivindicativa des de Girona (primera Regió Policial amb
plenes competències pel Cos de Mossos d’Esquadra) fins al Palau de la Generalitat
(Plaça St. Jaume de Barcelona) per tal de lliurar una carta al màxim responsable i
comandament de la Seguretat Pública de Catalunya, Molt Honorable President de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Artur Mas i Gavarró.
La marxa reivindicativa tindrà com objectiu
principal “LLUITAR PER GARANTIR UNA
SEGURETAT PÚBLICA PROFESSIONAL I
EFICAÇ AMB LA ÚNICA I PRINCIPAL
PREMISSA DE TREBALLAR PER LA
CIUTADANIA DE CATALUNYA I NO SERVIR A
LES ORDRES DELS INTERESSOS PARTIDISTES
NI PRIVATS COM MOLTES VEGADES TENIM
LA PERCEPCIÓ I FETS DEL DIA A DIA”
Paral·lelament, i seguint la principal revindicació, en aquesta marxa també
denunciarem fets greus per utilitzar la Policia de Catalunya de forma
irresponsable, ostentosa i malbaratant recursos econòmics en perseguir, assetjar
i/o protegir fets, propietats i interessos particulars o privats, que com a resultat
aboquen a una imatge negativa, desacreditada i molt criticada per l’ opinió pública.
Mitjançant les diferents webs, foros, twitters us informarem de les etapes, accions,
recorregut i acampades perquè pugueu donar recolzament a la Marxa.
Com a darrera acció de la Marxa, CONVOQUEM ELS MOSS@S i FAMILIARS EL DIA
12 DE JULIOL A LES 18 HORES A LA CONCENTRACIÓ DAVANT DEL PALAU DE LA
GENERALITAT PER EXIGIR UNA SEGURETAT PÚBLICA DIGNA D’UN PAIS COM
CATALUNYA.
Us esperem a tots.
Girona 9 de juliol de 2012
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PER LA SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
Els sindicats de la policia de la Generalitat Cos de Mossos d’Esquadra: CAT‐ME, SME‐CCOO i SPC els dies 9,
10, 11 i 12 de juliol realitzaran una marxa reivindicativa des de Girona (primera Regió Policial amb plenes
competències pel Cos de Mossos d’Esquadra) fins al Palau de la Generalitat (Plaça St. Jaume de Barcelona)
per tal de lliurar una carta al màxim responsable i comandament de la Seguretat Pública de Catalunya, Molt
Honorable President de la Generalitat de Catalunya Sr. Artur Mas i Gavarró.
La marxa reivindicativa tindrà com objectiu principal “LLUITAR PER GARANTIR UNA SEGURETAT PÚBLICA
PROFESSIONAL I EFICAÇ AMB LA ÚNICA I PRINCIPAL PREMISSA DE TREBALLAR PER LA CIUTADANIA DE
CATALUNYA I NO SERVIR A LES ORDRES DELS INTERESSOS PARTIDISTES NI PRIVATS COM MOLTES
VEGADES TENIM LA PERCEPCIÓ I FETS DEL DIA A DIA”
També i seguin la principal revindicació, paral∙lelament en aquesta marxa denunciarem fets greus per
utilitzar la Policia de Catalunya de forma irresponsable, ostentosa i malbaratant recursos econòmics en
perseguir, assetjar i/o protegir fets, propietats i interessos particulars o privats, que com a resultat aboquen
a una imatge negativa, desacreditada i molt criticada per la opinió pública.

Revindicacions de Mossos en Lluita:
‐

MANCA D’EFECTIUS I REDISTRIBUCIÓ DESPROPORCIONAL EN EL TERRITORI: Aquest any 2012
també hem patit retallades en efectius. La darrera promoció han estat de 600 mossos dels 800
que havien que ser. L’Honorable Conseller d’Interior ha informat que aquest any no hi haurà
promoció de mossos, sumem retallades. Per altra banda i repercutint en el territori, aquesta
última promoció va majoritàriament destinada a serveis centrals i especialment a potenciar les
Unitats d’Ordre Públic (BRIMO i ARRO), els responsables de la DGP deuen témer i preveient uns
temps convulsos socialment i potencien les seves guàrdies pretorianes per la seva seguretat.

‐

MANCA DE MITJANS, MEDIS, MATERIAL I FORMACIÓ: Per la precària i irresponsable estat de
les arques públiques, garantir la seguretat pública es fa cada dia més irrealitzable. Mensualment
hi ha menys parc mòbil i el que hi ha per la necessitats de serveis, pràcticament roden 24 hores i
els 365 dies l’any, per la qual cosa cada dia minva la mobilitat de les patrulles i repercuteix en el
temps de resposta als requeriments. Si seguim així, arribarà el dia que no podrem anar a servies
requerits i els primers en patir aquesta mancances seran els indrets rurals per la ja present
mancança de vehicles 4X4.
També hi ha menys formació i especialment la continuada per garantir una actualització de la
normativa i protocols d’actuacions. Hi ha mancances de concursos generals per garantir a
tothom les seves places, com també no cobreixen les mancances de les especialitats.
Cada dia més, els mossos s’exposen a perills amb una uniformitat precària i fins i tot inexistent.
Com a exemple evident i majúscul és la irresponsabilitat per part de la DGP de no dotar com a

qualsevol policia europea d’armilles de protecció contra armes de foc i armes blanques. Avui dia
o el mosso es compra l’armilla o té que utilitzar armilles pesades, caducades i d’ús col∙lectiu.
Manca de voluntat política per solucionar el permís BTP dels Mossos (com quasi totes les policia)
Necessitem el permís BTP en vigor per conduir vehicles en servei d’urgència. La DGP paga quasi
dos anys després 2/4 parts de la despesa per la renovació del permís. Demanem que la
renovació del BTP tingui cost cero pel moss@, si no, en un curt termini indeterminat, els mosso
no podran circular en urgència per tenir el BTP caducat.
‐ ILTs (baixes no laborals): És injust que la nostra Conselleria vulguin comparar‐nos amb la resta
de funcionariat en qualsevol de les diferencies existents. Els mossos per la seves funcions ens
exposem a perills, contagis i esforços físics que al igual que bombers i presons podem acabar en
malalties o accidents no reconeguts com a contingències laborals. Per això demanem un acord
per garantir les penalització que comporten actualment les ILTs.
‐ RETALLADA DE SOU I DRETS : Els Mossos d’Esquadra hem perdut amb les retallades del Govern
Català i Espanyol un 20% de poder adquisitiu en dos anys. Tot i això, entenen la situació
econòmica del país, podem arribar acceptar retallades objectives de sou i drets, però ens
indignem i no acceptem les polítiques de retallades socials i públiques que només afecta a una
part de la població, classes mitja i baixa. Hores d’ara, els representants polítics de Catalunya,
amb esforç i publicant‐lo a “bombo i platillo” només s’ha retallat una paga extra, FELICITATS
SENYORIES! Ells, els polítics del Parlament de Catalunya i espacialment els del Govern i
President, segueixen cobrant sous per sobre de la resta de tot l’Estat Espanyol, incloent la del
Govern d’Espanya i sumant dietes astronòmiques, com fent ús de privilegis polítics...
Mentrestant i a diferència de les nostres polítics, el poble de Catalunya és ofegat en retallades
de servies públics i paguem més impostos que la resta de Espanya.

Denuncies i revindicacions socials per part de Mossos en Lluita.
‐ Denunciem la utilització mediàtica del Cos de Mossos d’Esquadra per interessos
Governamentals i partidistes: Un exemple va ser, aprofitant el macro dispositiu per cobrir la
Cimera BCE a Barcelona i el 15M, els responsables d’Interior (Ministre i Conseller) com dos
estrategs jugant al Risc, fan una ostentació de forces entre Cossos de l’Estat Espanyol i Policia de
Catalunya que suposa una despesa milionària. Segons el nostre Honorable, la despesa per
“pagar majoritàriament les hores extres dels mossos” va pujar a la raonable suma de 500.000
euros. El Sr. Felip Puig, com el que no vol la cosa, llença la ganivetada contra els mossos a
l’opinió pública dient que cobrem hores extres i aprofita l’avinentesa per crear conflicte intern ja
que una de les mesures proposades pels sindicats era “no fer hores extres”i així evidenciar la
mancances greus de mossos.
Contínuament els mossos som utilitzats per cobrir esdeveniments que son més propers a
interessos partidistes que no a un interès públic. Quan especialment el Molt Honorable es
desplaça a una acte institucional, la quantitat d’efectius que mobilitza és desproporciona’l.
També i en menys quantitat passa amb alguns consellers, però si els actes són assistits per algun
membre de la Casa Reial, Govern de l’Estat o autoritat Estrangera, els dispositius en cost
d’efectius i econòmics són insultants avui dia. Tots aquesta dispositius són responsables directes
de minvar la seguretat pública en el territori afectat i limítrofes.

‐ Desdoblament de la NII per desinterès polític de Madrid i Catalunya que únicament beneficia a
ABERTIS: malauradament és la única raó que podem entreveure. Davant del penós estat de la
NII especialment el tram entre La Jonquera i Barcelona, com a professionals que coneixem i
patim l’accidentalitat d’aquesta carretera, denunciem que és d’irresponsabilitat política, manca
de sensibilitat i cinisme per vendre la seguretat vial i mantenir el vergonyós estat de la NII.
És evident que quan estigui finalitzat el desdoblament de la NII, per la simetria amb l’AP7,
ABERTIS tindrà que aixecar barreres o tancar la barraca multimilionària. Per això, la sospita
objectiva de no desdoblar‐la per l’interès privat el compartim amb l’opinió pública, especialment
d’aquells conciutadans que són més afectats, Caldes de Malavella, Sils, Maçanet, Vidreres,
Figueres...
‐ NO VULL PAGAR: No valorarem la revindicació i accions de la plataforma, però si que volem
denunciar el cost humà i econòmic que deriven en les ordres donades per la DGP per fer les
estratègies per vigilar i controlar les accions que planifiquen els Novullpagar. És escandalós i
irresponsable efectuar macro operatius per un interès privat, destinant en un dia 80 efectius
(Trànsit, USC, ARRO) furgonetes, turismes, motocicletes i fins i tot l’helicòpter per salvaguardar
els guanys d’ABERTIS. Tothom ha de saber, que tots els vehicles del Cos de Mossos portem
“teletac” amb el que suposa en cost de manteniments en benefici de la Caixa i la quantitat de
peatges pagats per mantenir la seguretat viària com ciutadana amb benefici duplicat d’ABERTIS.
‐ Persecució de les treballadores sexuals: Ara resulta que aquestes dones tenen la culpa de la
sinistralitat en les carreteres, deu ni do. El Sr. Puig i la seva CACERA DE PUTES, com sempre
utilitzant la Policia, ordena perseguir la prostitució al llindar de les carreteres, SERVEI VORAL,
castigant quasi únicament el consumidor resident d’aquest servei, volem dir, què només castiga
administrativament al denunciat que sigui resident a Espanya, la major part d’aquestes dones i
clients de les zones que més hi ha aquesta activitat són estrangers, per la qual cosa la denuncia
no té cap coacció per no seguir exercint o consumint. No volem pensar que aquesta creuada
d’en Puig per eradicar la prostitució a la via pública sigui per beneficiar els prostíbuls. El que
estar clar i volem denunciar, és inventar lleis administratives per apedaçar i amagar covardies
polítiques o ineptituds governamentals per legislar aquesta activitat, perseguint i castigant els
proxenetes, mafiosos i traficants de blanques, com també, protegir les dónes víctimes d’aquests
i regular aquesta activitat de una vegada.
‐ Augment de l’accidentalitat a Catalunya: és preocupant i a la vegada miserable utilitzar el
descrèdit cap a la Policia de Catalunya quan els responsables del Servei Català de Trànsit i la DGP
comparen l’augment de la sinistralitat a les carreteres catalanes amb la disminució de les
denúncies. Portem varis mesos amb la maleïda realitat que cada setmana va en augment els
morts de trànsit, per la qual cosa, els responsables i autoritats del Trànsit podem començar a
pensar en la seva incapacitat... Des de la Divisió de Trànsit, d’una forma molt sospitosa,
traslladen ordres a les Unitats de Trànsit en la línia de fiscalitzar els temps de treball, els controls
i servei del Mosso per coaccionar‐los amb l’únic objectiu que és augmentar el nombre de
denúncia. Passat aquests mesos, podem evidenciar que els serveis dirigits el 85%, els macro‐
controls de alcoholèmies, drogues, velocitat i transports, la negació sistemàtica de permisos i un
llarg etc...NO SERVEIXEN DE RES.

‐ Denunciem l’interès d’en Puig per privatitzar la Seguretat Pública, així com potenciar els
Sometents: ja portem moltes primícies del nostre Conseller en la que li comencem a veure’l el

plomer... Té la voluntat de treure els mossos de les presons per cobrir‐les amb seguretat
privada. Després davant de les revindicacions dels mossos de Trànsit en no fer hores, ens
amenaça i coacciona dient que esdeveniments esportius com curses ciclistes, rallis i controls
d’alcoholèmies, els vigilants de seguretat privada donaran suport als mossos.
Ara últimament per l’augment d’actes vandàlics que ell (Conseller Puig) amaga, apareixen els
escamots civils o sometents per tal de protegir els seus bens. En comptes de fer operatius o
augmentar d’efectius en zones rurals, es congratula de la iniciativa i esforç popular per
salvaguardar el seu patrimoni.

Totes aquestes denuncies, demandes i revindicacions tenen com objectiu exigir responsabilitat i
garanties de la Seguretat Pública per part del màxim Cap de la Policia de Catalunya, Molt Honorable
President de la Generalitat de Catalunya.

