
	  

MOSSOS EN LLUITA (6) 
ESTADÍSTIQUES REALS JA!!  

Les retallades implicaran un increment dels fets delictius, que els mossos i 
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 perdua. 
• 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 el màxim de 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 servi a porta la funció encomanada és 
l'atenció al públic i la seguretat de les dependències. EN CAP 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 amb 
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! 



  

 

Mossos en Lluita! (VMossos en Lluita! (VMossos en Lluita! (VMossos en Lluita! (V))))    

Protocol d’actuació en la detenció i la Protocol d’actuació en la detenció i la Protocol d’actuació en la detenció i la Protocol d’actuació en la detenció i la 

identificació!identificació!identificació!identificació!    
 

SI L’SI L’SI L’SI L’ADMINISTRACIÓ NO VOL NEGOCIARADMINISTRACIÓ NO VOL NEGOCIARADMINISTRACIÓ NO VOL NEGOCIARADMINISTRACIÓ NO VOL NEGOCIAR,,,,    NOSALTRES APLNOSALTRES APLNOSALTRES APLNOSALTRES APLICAREM EL QUE MARCA LA ICAREM EL QUE MARCA LA ICAREM EL QUE MARCA LA ICAREM EL QUE MARCA LA 

LLEI. LLEI. LLEI. LLEI. RECORDATORI RECORDATORI RECORDATORI RECORDATORI DEL DEL DEL DEL PROTOCOL PROTOCOL PROTOCOL PROTOCOL D’D’D’D’ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ ACTUACIÓ EN DETENCIONSEN DETENCIONSEN DETENCIONSEN DETENCIONS    I FILIACIÓ SEGONS LA I FILIACIÓ SEGONS LA I FILIACIÓ SEGONS LA I FILIACIÓ SEGONS LA 

LLEILLEILLEILLEI    !!!!!!!!    
Als efectes de la total professionalitat dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra-
Policia de la Generalitat exercitant de l’activitat pròpia de la vinculació positiva d’activitat 
de l’Administració i principi de legalitat, es determina recordatori del concepte de 
DETENCIÓ: 

La Llei d’Enjudiciament Criminal, promulgada pel Reial Decret de 14 de setembre de 1882 
Capítol II. De la detenció 

Article 489 

No es pot detenir cap espanyol ni estranger sinó en els casos i en la 
forma que les lleis prescriguin. 

Article 490 

Qualsevol persona pot detenir: 

1r. El qui intenti cometre un delicte en el moment d’anar a cometre’l. 
2n. El delinqüent in fraganti. 
3r. El qui fugi de l’establiment penal en el qual es trobi extingint 
Condemna 
4t. El qui fugi de la presó en la qual estigui esperant la translació a 

l’establiment penal o al lloc on hagi de complir la condemna que se li hagi 

imposat per mitjà d’una sentència ferma. 

5è. El qui fugi en ser conduït a l’establiment o el lloc esmentats en el 

número anterior. 

6è. El qui fugi estant detingut o pres per una causa pendent. 

7è. El processat o el condemnat que estigui en rebel·lia. 

Article 492 

L’autoritat o l’agent de la policia judicial té l’obligació de detenir: 
1r. Qualsevol que es trobi en algun dels casos de l’article 490. 
2n. El qui estigui processat per un delicte que tingui assenyalada en el 
Codi penal una pena superior a la de presó correccional. 
3r. El processat per un delicte que tingui assenyalada una pena inferior, 
si els seus antecedents o les circumstàncies del fet fan presumir que no 
compareixerà quan el cridi l’autoritat judicial. 

Del que disposa el paràgraf anterior se n’exceptua el processat que 
presti a l’acte una fiança suficient, segons el parer de l’autoritat o l’agent 
que intenti detenir-lo, per presumir racionalment que compareixerà quan 
el cridi el jutge o el tribunal competent. 
4t. El qui estigui en el cas del número anterior, tot i que encara no es 
trobi processat, a condició que concorrin les dues circumstàncies 
següents: 
 1a. Que l’autoritat o l’agent tingui motius racionalment suficients per 
creure en l’existència d’un fet que presenti els caràcters de delicte. 
 2a. Que en tingui també de suficients per creure que la persona que 
intenti detenir va participar-hi 

Article 493 

L’autoritat o l’agent de la policia judicial ha de prendre nota del nom, el 
cognom, el domicili i les altres circumstàncies suficients per descobrir i 
identificar la persona del processat o del delinqüent que no detingui pel 
fet de no estar compresos en cap dels casos 

de l’article anterior. 

Aquesta nota s’ha de lliurar oportunament al jutge o al tribunal que 
conegui o hagi de conèixer de la causa 

Article 495 

No es pot detenir per faltes simples, llevat que el presumpte reu no tingui 
un domicili conegut ni doni una fiança suficient, segons el parer de 

l’autoritat o l’agent que intenti detenir-lo. 
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MOSSOS EN LLUITA IV 
LA REUNIÓ D’AHIR VA SER UNA DECLARACIÓ DE GUERRA 
EN TOTA REGLA, PER TANT, AVUI JA COMENCEM A 
EXERCIR LES PRIMERES ACCIONS CONTUNDENTS D’UNA 
LLARGA LLISTA.  ESTEM EN PEU DE GUERRA !!! 

TOTS ELS COMPANYS I COMPANYES DEL COS DE 
MOSSOS D’ESQUADRA SENSE EXCEPCIÓ, SI VOLEM 
EVITAR LES MESURES QUE ENS VOLEN IMPOSAR, HEM DE 
DEIXAR DE TENIR  A DISPOSICIÓ DE LA CASA EL NOSTRE 
TELÈFON MÓBIL PER A RES QUE ESTIGUI RELACIONAT 
AMB FEINA.

AIXÍ MATEIX, COM A MESURA DE PRESSIÓ COL·LECTIVA 
US PROPOSEM QUE TOTS I TOTES FEU LA RECLAMACIÓ 
AMB EL MODEL QUE HEM POSAT A LA VOSTRA 
DISPOSICIÓ PER TAL QUE DE LES VOSTRES DADES DE 
LES COMISARIES S’ESBORRIN ELS NÚMEROS DE 
TELÈFON PERSONALS A L’EMPARA DE LA LLEI DE 
PROTECCIÓ DE DADES.

LA PETICIÓ HA DE SER MASSIVA, JA QUE L’ 
ADMINISTRACIÓ TÉ L’OBLIGACIÓ LEGAL DE DONAR 
RESPOSTA PERSONALITZADA A CADA MOSSO O MOSSA.

SI ELLS NO NEGOCIEN, NOSALTRES NO COL·LABORAREM 
AMB EL NOSTRE MATERIAL. 

PROU ABUSOS A LA POLICIA D’AQUEST PAÍS !!! 

Mossos en Lluita! 
Catalunya, 12 de gener del 2012 



A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
A LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA, 
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA. 

DEPARTAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
 
 
D. (………………), amb D.N.I. nº (…………………), amb TIP nº (….) amb domicili a C/ (…………),  
destinant a la Unitat de (....) davant d’aquest organisme compareix i: 
 
Que mitjançant el present escrit formulo, en virtut de l’article 17 de la Llei Orgànica núm. 15/1999, de 13 
de desembre, respecte de la protecció de dades de caràcter personal, formula la següent petició de 
RECTIFICACIÓ I CANCELACIÓ DE DADES PERSONALS contingudes en el meu expedient 
administratiu personal i en els fitxers de tractament de dades, en la vostra condició de responsable de 
tractament en base a les següents: 
 
AL·LEGACIONS: 
 
PRIMER.-  Que aquesta Administració es responsable del tractament de les meves dades de caràcter 
personal. 
 
SEGON.-  Que interessa a aquesta part, a partir de la recepció del present escrit, l’eliminació i 
cancel· lació d’aquest fitxer que conté les meves dades personals,  del número de telèfon mòbil 
personal, donat que en els darrers mesos s’està fent un ús inadequat del mateix per part de 
l’Administració. 
 
TERCER.-  Entenem que aquest mitjà de comunicació propi, individual i personal, no es necessari per 
donar compliment a l’article 6.2 del citat text legal, doncs no son dades de caràcter personal que hagin 
estat recollides per a l’exercici de les funcions pròpies de les Administracions públiques en l’àmbit de les 
seves competències. 
 
Així doncs, reitero la meva decisió de que el meu numero de telèfon mòbil particular sigui eliminat del 
meu fitxer de dades personals i que, per tant, no s’utilitzi per part d’aquesta administració. 
 
 
 
 
 
 
Per tot l'exposat, 
 
 
SOL·LICITO 
 
 
La cancel· lació de les esmentades dades i la comunicació en forma escrita i fefaent a aquesta part de 
l’eliminació de les mateixes.  
 
 
Signat, 
 
 
 
 
 
 
 
A ............................., a ........... de gener de 2012 
 

MOSSOS EN LLUITA !!! 
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GENERALITAT DE CATALUNYA  
Departament d´Interior.  
Direcció General de la Policia  
   
A LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA  
   
D./Dª     __________________________________  , agent del Cos de 
Mossos d’Esquadra, amb núm. de carnet professional _______, amb 
domicili a efectes de notificacions, al carrer Cristóbal de Moura núm. 
105-111, planta 2ª porta 4ª, de Barcelona (08019) 
 
EXPOSO: 
Que en temps i forma i per mitjà d’aquest escrit, formulo  RECURS 
D’ALÇADA/ REPOSICIÓ , d’acord amb els articles 107, 110, 116 i 117 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
CONTRA LA DECISIÓ UNILATERAL  ADOPTADA PER 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 
DENEGAR ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LA 
GENERALITAT L’AJUT DELS VALS MENJADOR , en base als 
següents: 
 

FETS: 
 
 
1r. La Generalitat publica la seva decisió. 
 
Per mitjà del “Portal Atri” l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
ens ha fet saber als seus treballadors i treballadores que a partir de l’1 
de gener de 2012, deixarem de percebre l’Ajut per al menjar que fins 
aquell moment rebíem . En aquesta nota informativa s’afirma que 
s’aplica aquesta mesura d’acord amb el que disposa l’art. 2.2 del 
Decret 419/2011, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris 
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2011 fins que no siguin vigents els del 2012;   
 
2n. La decisió de la Generalitat és arbitrària, uni lateral i 
injustificada. 
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L’article 2.2 del Decret  esmentat, en base al qual la Generalitat de 
Catalunya pretén legitimar la seva actuació  no fa cap referència 
expressa ni contempla la pèrdua de drets del person al al servei 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest article 
tracta, en concret, de la reducció de despeses en els capítols 2 i 4 del 
pressupost: despeses corrents de béns i serveis i transferències 
corrents, respectivament, sense que cap d’ells tingui relació amb 
l’Ajut per al menjar, que és  un ajut de tipus soci al.  
 
3r. L’Ajut per al menjar està relacionat amb la jor nada de treball. 
 
Aquest ajut per al menjar es rep en virtut de “l’Acord de 14 de març de 
2003 sobre condicions de treball del personal del cos de mossos 
d'esquadra entre el Departament de Justícia i Interior” aprovat pel 
Govern de la Generalitat en data 13 de maig de 2003. 
Concretament pel Col·lectiu de trànsit s’hi fa esment a l’apartat 10: 
 
10  Vals menjador  
Els membres del CME de l'especialitat de Trànsit que prestin el seus serveis durant 12 hores 
gaudiran del dret a percebre dos vals menjadors per cada jornada efectivament treballada 
 

A l’apartat 10 de les Mesures d'aplicació general pel cos de mossos 
d'esquadra fan referència de la manera que segueix 
 
10  Vals menjador  
Els membres del CME que prestin el seus serveis durant 12 hores gaudiran del dret a percebre dos 
vals menjadors per cada jornada efectivament treballada.  
 

L ACORD GOV/193/2006, de 31 d'octubre, d'aprovació de les 
condicions de treball dels funcionaris del cos de mossos d'esquadra de 
la Generalitat de Catalunya fa referència a l’apartat 7: 
 
7. Vals menjador. 
 
A partir de l'1 de gener de 2007, tot el personal del cos de mossos d'esquadra que realitzi una 
prestació horària diària que comporti horari partit serà compensat amb el lliurament d'un val 

menjador (tiquet restaurant) per dia efectivament treballat en jornada partida. 
 
A part de l’esmentat, la Instrucció 2/2007, de 22 de gener, sobre el 
lliurament dels vals de menjador als funcionaris del cos de Mossos 
d'Esquadra ens diu a l’apartat 1: 
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El personal del Cos de Mossos d'Esquadra que, d’acord amb el quadrant horari del lloc de treball 
que ocupa, realitzi una prestació horària diària que comporti horari partit té dret a percebre un val 
de menjador per cada jornada de treball efectivament realitzada. 
 
Així mateix, tenen dret a percebre dos vals menjador per cada jornada efectivament treballada 
aquells funcionaris del CME que, d’acord amb el quadrant horari dels llocs de treball que ocupen, 
tinguin assignats i realitzin en determinats dies de la setmana una prestació horària en servei 
ordinari que comporti  una jornada efectiva de 12 hores. En aquest cas no s’acumula el val generat 
pel fet de realitzar una jornada partida amb els 2 vals per realitzar 12 hores o més de treball efectiu. 
  

 
 
Per tot això, 
 

DEMANO: 
 

 
1.- Que en temps i forma  es tingui presentat aquest RECURS 
D’ALÇADA/REPOSICIÓ, contra la decisió unilateral de la Generalitat 
de Catalunya de no donar-me l’Ajut per al menjar que per Dret em 
correspon; 
 
2.- Que se’m restitueixi el meu Dret amb efectes retroactius a 1 de 
gener de 2012, moment el qual l’Administració de la Generalitat va 
deixar de complir amb les seves obligacions vers els meus Drets. 
 
 
 
 
Barcelona ........................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(signatura) 


