
 

 

  

EL NOMBRE DE DETENCIONS DE MOSSOS BAIXA MÉS D´UN 
40%. LES DENUNCIES DE TRANSIT, BAIXEN UN 80%!!! 
 
Les reivindicacions dels agents ja es noten de manera contundent. Les detencions als 
mesos de gener i febrer han baixat una mitjana d’un 40%, en comparació a les que es 
feien fa un any. Alguns dies, superen el 50%. Destacable que a Badalona, més d’un dia hi  
ha hagut cero (0) detinguts, no havia passat, com a mínim, en els darrers 4 anys. 
 
L’aplicació per part dels agents del que marca la Llei pel que fa a la detenció i les 
filiacions, està impossibilitant que l’administració pugui mantenir la gran farsa que suposen 
les estadístiques. Seguiu igual companys! 
 
Quant a les denúncies de trànsit, el volum ha baixat fins a un 80% en comparació a l’any 
passat. La gravíssima manca d’efectius, i que els pocs efectius disponibles hagin cobrir 
serveis privats i transports especials en “ordinari”,  obligant a deixar sovint els diferents 
sectors amb un sol patrulla, deixa en evidència quina és la situació real del cos de Mossos 
d’Esquadra. 
 
Us recordem les mesures proposades en les diferents assemblees i per la intersindical: 
tipificar d’acord amb el Codi Penal, utilitzar les armilles del vehicle durant el servei, seguir 
escrupolosament el protocol d’identificacions 1/92, no recollir denuncies si efectuem servei 
de porta, oferir emplenar el VAR34 als ciutadans, revisió minuciosa del vehicle abans 
d’iniciar el servei, tramitar nota informativa si els equips de comunicació no funcionen 
correctament, valorar el fet d’IMPUTAR en lloc de detenir (discrecionalitat), no participar 
voluntàriament en serveis coberts amb hores extraordinàries. No renovar la sol·licitud pel 
VAR15 i participar en les “xiulades” als nostres responsables polítics. 
 

Lamentablement, encara hi ha agents que, lluny de c ontribuir 
amb el seu esforç en la lluita que hem decidit empr endre, 
continuen realitzant hores extraordinàries/VAR15 i s'aprofiten 
de l'esforç, la lluita i les reivindicacions de la majoria per 
lucrar-se i col·laboren en tapar les misèries del n ostre cos. 
Entre tots, cal que els fem canviar el seu tarannà insolidari. La 
lluita continua! 
 

JUNTS SOM MÉS FORTS!JUNTS SOM MÉS FORTS!JUNTS SOM MÉS FORTS!JUNTS SOM MÉS FORTS!    
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