
 

TOTI ÈM VIELHA: NEGOCIACIÓ CONDICIONS LABORALS JA!!! 
 

Cada dia que passa les condicions laborals dels moss@s es tornen més insostenibles, retallades 
contínues en tots els drets aconseguits després de lluites i reivindicacions històriques són espoliats 
sense cap compensació ni cap sentit operatiu. Els polítics que ens mal governen no tenen la capacitat ni 
empatia per entendre la duresa i la penositat del treball específic de policia. La seva ignorància o 
premeditació ens degrada com a éssers humans al servei 
de la societat; anem a treballar encara que haguem patit 
una malaltia professional ja que, com que no la 
reconeixen les sangoneres de l’ASEPEYO, l’Administració 
ens retalla el sou; ens desplacem a km de distància 
perquè no han estat capaços de fer un Concurs General 
que elimini les places precàries provisionals; quan ens és 
impossible desplaçar-nos amb un “cotxe patera” hem de 
llogar un altre habitatge per poder estar més a prop de la 
feina... Aquesta INSOPORTABLE manera de viure està 
arribant a un punt de no retorn: MOSS@S dormint al ras, 
expulsats de l’ajuntament, repudiats pels 
comandaments!! 
  
Aquesta acció pot marcar l’inici d’una acció expansiva arreu de les destinacions. Molts companys/es de 
tot el territori estant en circumstàncies anàlogues, desplaçaments de més de 100 km, lloguers a preus 
turístics, dificultats d'aparcament a les grans ciutats; ... aquestes brutals retallades ens estan ofegant a 
nivell personal i familiar a la gran majoria de companys/es. 
 

Per pal·liar aquestes injustícies exigim als responsables de l’organització del Cos de Mossos d’Esquadra: 
 

 - La convocatòria d’un Concurs general que inclogui totes les places provisionals. 
 - L'eliminació de la destinació única a RP 
 - Control de la compra/venda de places mitjançant permutes remunerades. 
 

Perquè la misèria no es vagi perpetuant i ningú es pugui lucrar d’aquesta a costa del temps i diners dels 
moss@s, proposem: 
 

 -Eliminació de la puntuació dels cursos sindicals, la formació ha de ser universal, gratuïta i dins 
 l’horari laboral. 
 

Aquesta només és una petita passa, necessària, d’aquest perpetu hivern en el qual ens volen 
condemnar. 
 
 

 
 

El sindiCAT recolza l’acció dels companys de Vielha i anima a la resta del 
Col·lectiu a estendre aquesta acció reivindicativa a tot el territori en el qual 

hi ha les mateixes problemàtiques de fons:  

CORNUTS I PAGAR EL BEURE! 


