
 

 

 

 
Després de llegir amb indignació la 
sessió parlamentaria del dia 18 de 
setembre de 2012 (BOPC núm. 380, 
pg. 39 i següents), on s’informava 
del nombre de vehicles de la Policia 
de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra, aquest SindiCAT té 
l’obligació de dir les coses pel seu 
nom, destapar les “veritats” que el 
Conseller Sr. Puig en sessió 
parlamentaria ha dit i explicat a la 
ciutadania de Catalunya l’estat real 

del parc mòbil i de les conseqüències en un futur pròxim, ja què aquest mateix 
hivern, serem víctimes de la nefasta gestió que la Conselleria d’Interior ha fet.  
 
El Conseller Puig, en aquesta sessió, informa amb dades de juny del 2012, fa 
tres mesos. La realitat a data d’avui és molt més tràgica de la que 
agosaradament diu amb afirmacions com: “Tot i això, no es veurà afectada la 
capacitat de resposta de la PG-ME, ja que l’aprofitament de diferents tipus de 
vehicles de dotació, juntament amb altres mesures d’optimització dels serveis, 
fa possible mantenir la capacitat de resposta de la PG-ME” . 
 
La quantiat de vehicles que menciona el Sr. Puig, està engreixada amb 
TOTS els vehicles de la DGP: turismes, furgonetes, motos, vehicles no 
logotipats, d’Administració, representació, manteniment... i comptabilitza 
també, vehicles que són sinistres o tenen una averia greu i estan a 
l’espera de la baixa del rènting. 
 
El CAT-ME, ha fet un recompte objectiu, amb dades d’Administració i 
comprovades en el territori, podem afirmar que, especialment en Seguretat 
Ciutadana, els mínims estan ultrapassats. També afirmem amb rotunditat, que 
molts dels vehicles existents estan passadíssims de quilòmetres i que la vida 
útil, l’estant perllongant amb molta angoixa. 
 



 

Si parlem de 4x4 o tot-terreny, en el Cos de Mossos d’Esquadra, aquest 
necessari vehicle on en llocs rurals esdevé una eina imprescindible, és 
pràcticament inexistent. Erròniament i amb excessiva irresponsabilitat han 
estat substituïts per succedanis o tot camí com (X-Trails i Qashqai) que com 
tots sabem no tenen reductora. El CAT-ME ja va avisar d’aquesta 
irresponsabilitat, per la qual cosa, aquesta tardor i hivern sentirem a parlar.  
 
Al present comuniCAT, adjuntem escrit enregistrat al Conseller Puig on 
denunciem aquest greu problema que tots els Mossos som coneixedors, però 
volem que ho sàpiga el poble de Catalunya, ja que la Policia de la Generalitat , 
els Mossos d’Esquadra no volem estar limitats de poder donar resposta als 
serveis que se’ns dubte  es mereix la ciutadania.  
De vegades, els fets i les declaracions Institucionals tenen el seu motiu... les 
darreres declaracions del Conseller Felip Puig, potenciant i autoritzant els 
sometents, ens mostra les greus deficiències estructurals tant de parc mòbil 
com de personal i que ja s’han 
enquistat al nostre Cos. L’ocultament 
d’aquestes mancances  de ben segur 
estan darrera de l’interès de legitimar  
la implicació particular en la defensa 
dels seus bens que han de fer els 
ciutadans. Com que el Sr. Puig és 
coneixedor que per la gravíssima 
mancances de vehicles no podrem 
realitzar tots els requeriments 
sol·licitats, ha de demanar aquesta 
implicació que pot ser fins i tot 
perillosa i nociva. 
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