
 

      MOSSOS EN LLUITA  (XXI): 

      PUIG I EL SEU EQUIP ENS TORNA  A   

      MENYSPREAR I ENGANYAR 
La setmana passada, el Sr. Felip PUIG s’emplenava la 

boca als mitjans de comunicació tot dient que seguia 

negociant amb els sindicats (cosa que és falsa) i 

manifestant que aquest mes de febrer volia tenir tancat un 

acord. Per altra banda, amenaçava a tot el col·lectiu de 

mossos, quan afirmava que en el cas que aquest acord no 

fructifiques en el decurs d’aquest mes, als membres del 

Cos de Mossos d’Esquadra se’ns aplicaria totes les 

mesures que resten reflectides al projecte de llei 

d’acompanyament de pressupostos. 

Benvolgut Conseller, és obvi i notori que el que vostè vol aconseguir és precisament això, vostè 

VOL QUE ARRIBI EL FINAL DE MES SENSE POSSIBILITAT D’ARRIBAR A CAP ACORD.  

Ja fa uns dies vàrem poder constatar la seva distorsió de la realitat i ens vam veure obligats a 

titllar-lo de mentider després que  manifestés als mitjans de comunicació que el Departament 

estava mantenint reunions amb els sindicats quan era “MENTIDA”. (veure comunicat de 26 de 

gener de 2012) 

Sembla ser que aquest tarannà de Pinotxo vostè l’està estenent als membres de direcció 

del seu Departament. El seu Secretari General en la darrera reunió del dia 03/02/2012 ens 

va manifestar textualment que, no més enllà de quinze dies, ens tornaríem a reunir, afegint 

el compromís de presentar-nos una proposta a les nostres demandes, cosa la qual avui dia 

20/02/2012 quatre dies més enllà de la data fixada pel Sr. Gibert SG del Departament tampoc 

s’ha produït ni se’ns ha comunicat res al respecte. 

Per finalitzar li volem manifestar el nostre més ampli rebuig a la gestió que s’està realitzant 

des del seu Departament per a la resolució del conflicte intern que vostès estan protagonitzant i 

esperem que, des de la responsabilitat (tan anomenada aquests dies) i amb el màxim rigor i 

necessària sinceritat del Departament, VOSTÈ SIGUI CAPAÇ DE RECONDUIR I INSTAR A LA 

DINÀMICA IDÒNIA PER ACONSEGUIR ALLÒ QUE TOTHOM ESTÀ ESPERANT. 

No fóra gens bo que vostè passi a la història del Govern de la Generalitat 

com el Conseller “PUIGNOTXO” per culpa de les seves declaracions falses a 

premsa. 

PLATAFORMA INTERSINDICAL 

Catalunya, 20 de febrer del 2012. 
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