
	  

MOSSOS EN LLUITA (6) 
ESTADÍSTIQUES REALS JA!!  

Les retallades implicaran un increment dels fets delictius, que els mossos i les 
mosses d'esquadra no  tenim perquè amagar ni maquillar. Que l' Administració 
no pugui mentir a la ciutadania i accepti les seves responsabilitats. Per tant, tots 
els sindicats us proposem les següents consignes : 

• Una estrebada no és un furt. 
• Un furt no és una pèrdua. 
• Un robatori a interior de domicili no son danys. 
• Un robatori a interior de vehicle no és una falta de danys. 
• Tipifiqueu conforme al Codi Penal. 

Respecte les identificacions : 
Cal treballar amb la màxima professionalitat, la qual cosa implica 
respectar escrupolosament el marc legal: les identificacions, d'acord 
amb la llei 1/92, s'han d'efectuar en dependències policials i deixant 
la constància corresponent al Llibre d'identificacions custodiat a les 
OAC’s. 

Els companys que efectuen servei a porta la funció encomanada és 
l'atenció al públic i la seguretat de les dependències. EN CAP MOMENT 
HAUREM D'AGAFAR DENUNCIES O QUALSEVOL ALTRE ACTIVITAT AL MARGE 
D'AQUESTES TASQUES.  

Una de les funcions específiques del servei de porta és informar al 
ciutadà sobre la tramitació del VAR 34 si consideren que el temps 
d'espera és excessiu o sobre qualsevol queixa respecte de l'impacte 
sobre la qualitat del servei motivat per les retallades. 

 



	  

Qualsevol company que hagi de conduir cal revisar minuciosament i 
amb el temps que calgui l'estat del vehicle i el seu equipament 
policial. En cas que no s' ajusti a la norma establerta, cal fer la 
corresponent nota informativa. Això inclou la necessitat de que hi 
hagin dues armilles  antibales a cada vehicle, I QUE NO ESTIGUIN 
CADUCADES. Si la teva seguretat pot estar amenaçada, les hauràs de fer 
servir tot el servei . Fora bo fer arribar còpia al sindicat. 

Respecte els equips de comunicació portàtils tots coneixem el 
lamentable estat dels portàtils. Cal fer nota informativa d'aquests 
deficiències i traslladar-la als sindicats. No sortirem al carrer sense un 
equip de comunicacions si no funciona correctament. 

Recordem que no heu de fer servir els vostres telèfons mòbils per el 
servei. L' Administració té la obligació de facilitar aquest material a 
tots els agents, I NO TAN SOLS ELS ALTS COMANDAMENTS. 

Molt important: feu ús de la vostra discrecionalitat com a policies. 
Segons cada actuació i la seva problemàtica policial concreta i la 
disponibilitat de recursos humans i materials que ens imposen les 
retallades del Govern, valoreu la idoneïtat d' IMPUTAR o detenir. 

Aquesta és una lluita de tot el col·lectiu. Tot i que no és previsible cap 
incidència, si algun alt comandament vol pressionar-vos per tal que no 
compliu amb la vostra obligació com a policies, us recordem que 
podeu demanar que us donin l'ordre per escrit. Comuniqueu el fet 
immediatament al vostre sindicat per prendre les mesures escaients. 

Aquestes son només les primeres mesures  EN  RESPOSTA A LA 
MANCA DE VOLUNTAT NEGOCIADORA DEL DEPARTAMENT, que 
proposem a tot el col·lectiu i que es mantindran 
indefinidament. Properament, us anirem proposant diverses 
mesures i accions reivindicatives que es sumaran a aquestes. 

JUNTS SOM MÉS FORTS! 


