




   

 El passat divendres 5 de juliol, coincidint amb el 

final de la “II Marxa per a la Seguretat Pública”, els 

sindicats SPC, CAT i SME-COO van mantenir una 

reunió amb representants dels grups parlamentaris 

de CiU, ERC, PSC, PP i ICV a la Comissió d’Interior 

per tal de debatre sobre l’actual situació de la 

seguretat pública catalana i la del Cos de Mossos 

d’Esquadra, i durant la qual es van tractar diversos 

temes: 

 Retallades en mitjans i material que impedeixen el correcte desenvolupament del 

servei diari i que provoquen l’incompliment de la carta de serveis. 

 Incompliment reiterat de les resolucions parlamentàries, especialment la relativa a 

armilles i revisió dels horaris dels agents del CME. 

 Creació de la Mesa Sectorial de Negociació de la Policia de la Generalitat-Mossos 

d’Esquadra (igual que tenen la resta de col·lectius especials), una iniciativa que va ser 

considerada totalment viable per tots els grups presents. Per aquest motiu, hem 

adreçat un escrit a l’ Hble. Conseller d’Interior per tal d’endegar els tràmits per a la seva 

constitució (s’ adjunta al final d’ aquest comunicat). 

 Compromís de compareixença dels sindicats representatius del CME per tal de 

comparèixer davant la Comissió d’Interior per tal exposar l’impacte de les retallades en 

servei públic de seguretat ciutadana. 

 Gestió de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i actual política de 

Recursos Humans. 

Tots els representants polítics vàrem mostrar la seva preocupació per la situació 

actual del cos de mossos d’Esquadra, donat que vàrem poder posar de manifest de 

quina manera les retallades aplicades pel Govern en el Departament d’Interior han 

provocat una sèrie de mancances que afecten directament el servei públic de seguretat. En 

l’esmentada reunió, a més, vàrem obtenir el compromís de diàleg i interlocució per 

part del representant de CiU, el Diputat Lluís Guinó, per intentar desbloquejar la 

situació actual.  

La reunió va ser valorada molt positivament per tots els grups parlamentaris i pels 

sindicats presents, que van expressar el seu compromís per treballar plegats per tal de 

garantir el servei públic de policia. 
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