
 

      MOSSOS EN LLUITA ! (XII) 

                ELS MOSSOS NO SOM FUNCIONARIS,  

                   ELS   MOSSOS SOM POLICIES !!! 

El Conseller Felip Puig, en declaracions a TV3 el passat 26 de gener de 2012, 
va fer palesa que el col•lectiu de Mossos d’ Esquadra de Catalunya no estem 
units en la lluita contra les retallades imposades i que les mobilitzacions 
existents responen a una “litúrgia” sindical que representa a un petit grup del 
col•lectiu. 

Els mossos, com a cossos i forces de seguretat, amb un règim especial a la 
llei de l'administració i amb articles específics a la Constitució i a l'Estatut de 
Catalunya, no es poden considerar iguals als altres companys de la funció 
pública per la qual cosa demanem a l'administració que per llurs condicions 
especials recapaciti sobre les mesures econòmiques adoptades, recordant 
que la nostra feina requereix d'una estabilitat econòmica a fi de poder 
desenvolupar les nostres funcions cap al ciutadà amb totes les garanties 
d'integritat, dignitat i responsabilitat". 

 

És per això que avui iniciem una campanya de recollida de 
signatures per demostrar-li al nostre Conseller que la 
realitat és que TOTS ELS MOSSOS D’ESQUADRA ESTEM 
UNITS I QUE TOT EL CONJUNT DE LA POLICIA DE 
CATALUNYA DEMANA QUE ES TINGUIN EN COMPTE LES 
NOSTRES RECLAMACIONS. 

 

SR. PUIG, EL SEU IDILI AMB ELS MOSSOS S’ HA ACABAT! 

SI ELLS NO NEGOCIEN, NOSALTRES NO COL•LABORAREM AMB EL NOSTRE 
ESFORÇ.  

PROU ABUSOS A LA POLICIA D’AQUEST PAÍS !!! 

PLATAFORMA INTERSINDICAL 

Catalunya 03/02/2012 
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responen a una “litúrgia” sindical que representa a un petit grup del col·lectiu.  

El conjunt de Mossos d’ Esquadra que signen aquest escrit volem manifestar que: 

Els mossos, com a cossos i forces de seguretat, amb un regim especial a la llei de l'administració i amb articles 

específics a la Constitució i a l' Estatut de Catalunya, no es poden considerar iguals als altres companys de la 

funció pública per la qual cosa demanem a l'administració que per llurs condicions especials recapaciti 

sobre les mesures econòmiques adoptades recordant que la nostra feina requereix d'una estabilitat 

econòmica a fi de poder desenvolupar les nostres funcions cap al ciutadà amb totes les garanties 

d'integritat, dignitat i responsabilitat". 
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Catalunya, 03 de febrer de 2012 


