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Bilbao, Barcelona, Pamplona són les ciutats 
en les que els sindicats corporatius de l'Estat, 
Catalunya i Euskadi ens hem manifestat con-
tra la retallada del drets socials i laborals dels 
funcionaris i funcionàries de policia. 

Aquestes van ser les primeres accions de pro-
testa que van mar-
car l'inici d’un llarg 
camí de lluita sindi-
cal i d'acció jurídica. 
Ertaintzes, Forals i 
Moss@s juntament 
amb CNP i GC estem 
units mitjançant els 
sindicats corporatius 
que ens represen-
ten; ErNE, SPF, CAT, 
SPC, AUGC, SUP i 
COP.

A  Barcelona es va 
aprofi tar la concen-
tració per fer entrega 
al president Montilla 
d'una carta on CAT 
i SPC demanàvem 
una reunió urgent per 
establir una taula de 
diàleg prèvia a la im-
plantació de la reta-
llada il·legal. 

NO HEM TINGUT RESPOSTA. El que va fer 
el sr. Montilla és enviar una carta d'agraïment 
als funcionaris pel sacrifi ci que hauran de patir. 
Sembla ser que els governants senten veus, 
veus que els hi diuen que han de sacrifi car a la 
classe treballadora i que a sobre intentin con-
vèncer-los de l'orgull que signifi ca ser sacrifi -
cat.

editorialeditorial
Demanem al president que mantingui el com-
promís de les paraules donades en els dife-
rents acords amb la Funció Pública i que els 
fets no contradiguin la política d’esquerres.

El que promouen els diferents governs, espa-
nyol i català, és l'expansió del discurs neoliberal 

en el qual els treballa-
dors i les treballadores 
han de ser submisos i 
sotmesos, és la renai-
xença de la moral de 
l'esclau!

Davant d'això el sindi-
CAT ha liderat una forta 
acció jurídica:  un re-
curs contra la norma es-
tatal davant la sala con-
tenciós administrativa 
del Tribunal Suprem, la 
impugnació del Decret 
Llei de la Generalitat 
davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa 
del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalu-
nya i la impugnació indi-
vudual de les nòmines 
del mes de juny...

Ara no és el moment del 
desànim, de la desmotivació i del cansament ... 
és el moment de participar activament en les ini-
ciatives d'acció sindical per crear un moviment 
intern de resistència que ens uneixi i ens faci 
forts, el camí no serà ni fàcil ni curt però ens farà 
lliures i invulnerables davant de la intoxicació 
informativa i del seguidisme pactista dels sindi-
cats institucionalitzats i polititzats.  
 
        
   

Ara més que mai, ni cursos sindicals, ni regals, ni discursos traïdors: 
lluita amb el sindiCAT!

SALUT!!
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 RETALLADA DE SOU

 
Els sindicats corporatius de diferents policies de 
l’estat espanyol, ERNE de l’Ertzaintza, SPF de la 
Policia Foral de NAVARRA, COP de Policies Locals, 
SUP del Cos Nacional de Policia, AUGC de la Guàr-
dia Civil, CAT i SPC del CME, ens hem manifestat 
en contra de la retallada de sous dels funcionaris i 
funcionàries a Bilbao, Navarra i Barcelona.  

Si bé és cert que, com a organització, no hem partici-
pat en les manifestacions convocades pels sindicats 
de classe, el motiu és clar, ells ens han venut any 
rere any, ells son responsables de la pèrdua del nos-
tre poder adquisitiu, ells reben grans subvencions per 
romandre callats, per això era difícil anar de la seva 
mà a les manifestacions convocades per aquests. 

En el seu moment des del CAT verm  presentar un re-
curs  a la Sala del Contención Administratiu del Tribunal 
Suprem contra el Decret aprovat pel govern en el qual 
s’acordava la reducció del sou dels treballadors públic. 
Vàrem presentar també impugnació del Decret Llei de 
la Generalitat davant la Sala Contenciosa Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per 
ser manifestament il•legal al modifi car el pressupost i  
anul·lar acords sindicals sota tutela constitucional.

Bé, a fets consumats, només ens queda la constàn-
cia i persistència, per això des del CAT hem iniciat la 
campanya de demandes d’impugnació per la reduc-
ció de l’import econòmic de les nostres nòmines. 

  TRÀNSIT

L’especialitat de trànsit ha manifestat les seves pre-
ferències en quan a horaris. Fet el referèndum amb 
les diferents opcions el resultat va ser que els agents 
de trànsit; en primer lloc van triar el Q5 del Decret 
146/1996, el Q10M, Q10 actual amb els reforços re-
partits de dilluns a divendres en segon lloc, en tercer 
lloc el Q6 presentat per la plataforma, quadrant se-
mifi x, en 4t lloc el Q-10 actuai, i en darrera opció, el 
Q5TT presentat per la casa .

La lluita no s’ha acabat i la plataforma de trànsit conti-
nuarà amb noves accions sindicals per donar ressó a 
les demandes del col•lectiu de trànsit. Des de la plata-
forma s’ha demanat reunió a l’Administració i als res-
ponsables de 
trànsit per tal 
d’informar del 
resultat del su-
fragi i  iniciar un 
nou marc de ne-
gociació.

  PLA DE CARRERA PROFESSIONAL

S’han publicat diverses Ordres que afecten al Pla de 
Carrera Professional per tal d’incorporar les noves 
especialitats.  

ORDRE, IRP/326/2010, de 12 de maig, de modifi -
cació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de carre-
ra professional del cos de mossos d’esquadra, 
aprovat per l’Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre.  
Amb aquesta ordre s’inclouen al PCP les noves es-
pecialitats.
ORDRE, IRP/331/2010, de 12 de maig, per la qual 
s’estableix el procediment de convalidació dels 
cursos relacionats amb les noves especialitats 
de la modiicació del Pla de carrera professional del 
cos de mossos d’esquadra. 
ORDRE, IRP/332/2010, de 9 de juny, d’homologació 
de la competència professional dels membres 
del cos de mossos d’esquadra amb la formació 
especíica prevista a la relació de llocs de treball de 
mossos d’esquadra. 

A conseqüència de l’adaptació que suposa les noves 
especialitats al PCP s’ha modifi cat el cronograma de 
l’any 2010-2011 retardant tots els CO d’aquestes no-
ves especialitats. El motiu al·legat per l’Administració 
és la modifi cació de la Relació de Llocs de Treball 
(RLT), per aquest fet es retarda també el Concurs 
General fi ns a fi nals de juny o principis de juliol de  
2011 per tal de saber els llocs de treball vacants de-
gut als CO d’especialització. 
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 JORNADA SINDICAL A L’ISPC

Una any més el CAT va estar present a la jornada 
sindical de l’ISPC, una vegada més vàrem continuar 
amb la nostra línia de reivindicació, denúncia del 
mercadeig en el que des de fa anys s’ha convertit 
aquesta jornada. 

Com és habitual en aquest dia els sindicats tenen 
com a únic objectiu aconseguir afi liats i afi liades, el 
sistema que fan servir és senzill: “ Afi liació a canvi 
d’oferiment de regals i cursos sindicals”. 

Però no tots els sindicats fem servir aquestes tècni-
ques de màrqueting, el sindiCAT no va participar en 
aquestes subhastes que no van enlloc i  vàrem apro-
fi tar l’ocasió per fer una jornada reivindicativa: Ara el 
que toca és reivindicar  millores  en les condicions 
laborals dels moss@s!; Ara és el moment de lluitar 
contra les retallades de sou! 

És  per aquest motiu que vàrem repartir xiulets com a 
símbol de reivindicació i lluita fi ns que es dignifi qui la 
nostra feina.

Xiulada contra la retallada!
Pitada contra el mercadeig de l’acció sindical!

  CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR i AS-
SETJAMENT EN L’ENTORN LABORAL

Les lleis de conciliació familiar i assetjament en l’entorn 
laboral evolucionen dia a dia en totes les administra-
cions menys a la DGP i el DIRIP. Tot i haver normativa 
general hi ha comandaments i polítics que no volen que 
aquesta sigui d’aplicació al CME. Als comandaments 
els hem de dir que sentim vergon-
ya d’ells i als polítics, que s’omplen 
de paraules ben sonants, els hem 
de dir que volem fets i no paraules, 
volem conciliació laboral i familiar 
i treballar  tranquils, saben que 
tots els funcionaris i funcionaries 
d’aquesta Administració som 
iguals.

Tot i així tenim constància que 
l’actual esborrany del reglament 
de conciliació és un nyap que no 
recull les demandes del col·lectiu 
exposades pel sindiCAT, per tant, 
continuarem noves accions sindicals de les que ja ani-
rem informant.

  SEGURETAT I SALUT LABORAL

A principis de juliol se’ns va presentar el servei per 
al diagnòstic i el tractament de les patologies men-
tals i addicions mitjançant el conveni de col•laboració 
signat pel DIRIP amb l’Institut de Neuropsiquiatria i 
Addiccions. És un servei extern, no dependent de 
la DGP ni del DIRIP, per a aquells companys que 
a causa de l’entorn laboral o personals puguin patir 
trastorns psicològics i/o addiccions. Aquest servei el 
prestarà l’INAM (Institut de Neuropsiquiatria i Addic-
cions Mar) a l’antic Hospital del Mar. 

Esperem que esdevingui un servei important i va-
luós per a tot el col·lectiu.

 GUÀRDIES NO PRESENCIALS

Aquest tema ja fa vergonya, a dia d’avui no hi ha 
res de nou, tret de què fa dos mesos l’Administració 
va donar instruccions per a que els agents pogues-
sin començar a gaudir les hores de GnP del quadri-
mestre (febrer-març-abril-maig) durant el següent 
quadrimestre, o sigui (juny-juliol ....) i  resulta que el 
company que sol·licita un d’aquests permisos veu re-
duïda la seva bossa d’hores acumulades o incremen-
tada la bossa de romanent donat que les ofi cines de 
suport diuen NO tenir altra manera de fer-ho i que ja 
ho trobaran més endavant. Ens preguntem per a que 
serveixen les instruccions de la Subdirecció Gene-
ral de Recursos Humans si després ens trobem amb 
aquest dia a dia.

Un cop més es demostra que l’Administració és 
incapaç de complir els seus propis compromisos 
i acords. Continuem la lluita!.

s
a

t

c
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Bé intentaré fer una breu i clara explicació de tota 
l´activitat realitzada des dels serveis jurídics del CAT 
sindicat respecte a la retallada il·legal  

Com bé sabeu tots aquesta vegada la classe políti-
ca s´ha passat tres pobles, concretament en aquesta 
nòmina de juny hem patit una dada històrica, la re-
tallada o millor dit la minora de les nostres retribuci-
ons mensuals en concepte dels serveis prestats com 
a treballadors que som, encara que amb vinculació 
especial del nostre contracte de treball, com a funci-
onaris.

Tot aquest mal son comença amb la publicació del Real 
Decreto Ley 8/2010 , de 20 de mayo, por el que se adop-
tan medidas extraordinarias para la reducción del défi -
cit público, publicat al BOE de 24 de maig  de 2010, on 
s´estableixen les 
retallades ja cone-
gudes.

Posteriorment el 
Govern de la Ge-
neralitat, aprofi ta 
la ocasió per fi car 
cullerada i publi-
ca del Decret Llei 
3/2010, de 29 de 
maig, de mesures 
urgents de conten-
ció de la despesa 
i en matèria fi scal 
per a la reducció 
del dèfi cit públic, 
on s’afegeix a l’ac-
tivitat impròpia 
d’un govern pro-
gressista, catala-
nista i d’esquerres 
que és avortar 
(minora de retribucions) els drets adquirits i consolidats 
que comprèn les retribucions dels funcionaris mem-
bres del Cos de Mossos d´Esquadra-Policia de la Ge-
neralitat.

Als efectes hem de dir que les retribucions consoli-
dades són irrenunciables com estableix  la Jurispru-
dència del Tribunal Suprem, en Sentència de data 
25/02/10 -Rec. 360/2007, on al seu fonament jurídic 
quart cita:

 “que los Poderes Públicos, -en nuestro caso el Gobierno 
mediante Real Decreto Ley, que deberá ser aprobado por 
el Congreso <art. 86.2 de la Constitución >, recordemos 

que la norma debe tener rango de Ley-, pueden cambiar 
la estructura de las retribuciones como mejor le parezca, 
pero debe mantener el montante consolidado de las cita-
das retribuciones, mediante la técnica de los complemen-
tos absorbibles por futuros aumentos.”.
Feta aquesta petita introducció, deixant les dades i 
la continuïtat d´una argumentació fi scalitzadora per 
centrant-nos a l´activitat tècnica i professional de 
l’àrea  jurídica del CAT.

Com bé sabeu la nostra posició és molt difícil a l´hora 
d´impugnació (per legitimació en quan a la represen-
tació que exercim) de les activitats pròpies de debat 
de la taules de representació paritària, afectades pels 
decrets llei, com són la Mesa General de negociaci-
ón de las Administraciones Públicas i Mesa General 
de Funció Pública de la Generalitat.

La primera qüestió 
que s’esdevé de 
les publicacions 
del Decrets llei 
citats, és la legiti-
mació dins d´un 
procediment que 
vulnera clarament 
dels preceptes 
legals de forma i 
fons. Legitimació 
indirecte sempre 
perquè es sus-
pèn l´Acord de 
retribucions de 
l´any 2008 del 
Cos de Mossos 
d´Esquadra acor-
dat i subscrit entre 
l´Administració i 
les organitzacions 
sindicals repre-

sentatives al Con-
sell de Policia (taula sectorial de representació parità-
ria).

Per tant, es va dur a terme el procediment de recurs 
d´empara ordinari en defensa del dret fonamental de 
l’article 28.1 i 37.1 de la Constitució, concretament 
de la Llibertat sindical i del concepte de negociació 
col·lectiva, com a nucli essencial del dret fonamental 
de l’article 28 de la Constitució.

Des del CAT es van presentar dues demandes, la 
primera davant de la Sala del Contenciós-adminis-
tratiu del Tribunal Suprem contra el Real Decreto 

activitat jurídica contra la retallada il·legal
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Ley 8/2010 , de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del défi cit 
público i la segona davant de la Sala de lo Contenci-
ós-administratiu del Tribunal Superior Justícia de Ca-
talunya contra el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, 
de mesures urgents de contenció de la despesa i 
en matèria fi scal per a la reducció del dèfi cit públic. 
Aquesta va ésser la via legitimada, ja que aquesta 
organització no forma part de les taules paritàries de 
representació al nivell del contingut del decrets llei 
impugnats.

A dia d´avui tant en el primer cas com en el segon 
s’han presentat les al•legacions pertinents seguint el 
procediment establert pels Tribunals afectats.

Entrant en qüestions de fons, val a dir que les moti-
vacions d’impugnació de les demandes presentades 
són múltiples, ampliant les ja defi nides anteriorment.

La qüestió més sorprenent és el vaticini a les cam-
bres legislatives de Madrid i de Catalunya,dels dipu-
tats/des de l’aprovació  dels citats decrets llei i sense 
presentació dels corresponents recursos d’inconsti-
tucionalitat. Com sempre els nostres representants a 
les Cambres legislatives representen els interessos 
propis (partits i poder) i no pas a la ciutadania, en 
aquest cas als treballadors/es. Recordeu la premissa 
que llueix el President de la Generalitat als actes dels 
Partit Socialista de Catalunya “Segueixo creient en la 
política”, sense comentaris.

Processalment la fi scalització ha continuat sol-
licitant, en reiterades vegades, per part del sindi-
cat, la constitució del Consell de Policia, als efectes 
d´INFORMACIÓ a les organitzacions sindicals repre-
sentatives del CME del contingut de les modifi caci-
ons retributives del col•lectiu, alhora de la defi nició 
exacte de les afeccions dels decrets llei a l´Acord de 
retribucions de l´any 2008.

Hem de dir que aquestes peticions realitzades a la 
Subdirectora de Recursos Humans de la Direcció 
General Policia, a l’igual que al Secretari General de 
la Conselleria topen amb la mateixa resposta excu-
ses (normalment pendent de les directrius de la Con-
selleria d´Economia i Finances ...lamentable!.

Encara a dia d’avui, i a l’últim Consell de Policia no hi 
ha cap mena d´INFORMACIÓ al respecte. Informació 
entesa com a la determinació puntual i aplicable dels 
ítems del contingut dels decrets llei a l’Acord de re-
tribucions de l´any 2008 signat entre l´Administració 
i les organitzacions sindicals representatives - per a 
ells l´Estat de Dret NO EXISTEIX, VERGONYÓS- a 
sobre haurem de ser les organitzacions sindicals les 
que tinguem la culpa de la publicació i gestió de les 
polítiques del Govern i en aquest cas de la Conselle-

ria. Suposo que tindrem una altra CARTA publicitada 
als seus mitjans de comunicació polítics d’activitat 
CACIQUISTA del nostre SUPREM fent empatia a la 
situació dels treballadors i treballadores (INSULT i 
OFENSA als treballadors i treballadores) .

En resposta a això vull donar recolzament íntegre a 
les següents argumentacions i fer costat als Jutges 
i Magistrats de l´Estat que, un dels seus recursos, 
exposen el següent:

[...]
“En el caso de los jueces y magistrados,así como en los 
demás Cuerpos de la Administración de Justícia, los crite-
rios de reducción son abiertamente discriminatorios.
Es cierto que tal reducción salarial,en apariencia propor-
cional y progresiva, se ha intentado justifi car con el argu-
mento de “quien más cobra, más tiene que contribuir”, y 
en este punto, con cierta demagogia, los más altos cargos 
políticos, a modo de ejemplo, han reducido sus retribucio-
nes, en algunos casos, alrededor de un 15%.
Sin embargo, en el caso de los empleados públicos en ge-
neral y de los Jueces en particular, las retribuciones que 
perciben son su único ingreso: no acumulan cargos (v.gr. 
diputado y ministro, altos cargos de la Administración y 
cargos retribuidos en empresas públicas);ni perciben die-
tas por vivir fuera de su lugar de origen (v.gr. diputados y 
senadores); ni viajan gratuitamente en coche u otros me-
dios ofi ciales ni en transportes de empresas públicas (v.gr. 
RENFE, IBERIA...),ni tampoco perciben retribuciones en 
especie (v.gr. vivienda ofi cial,teléfono,gastos de represen-
tación...), ni tampoco tienen derecho a una pensión cuan-
do cesan, compatible con cualquier otra ocupación, ni a la 
pensión máxima con ocho años de cotización, ni, por su-
puesto, tienen acceso a ninguna de las prerrogativas que 
al parecer ofrecen otros cargos políticos (basta con mirar 
el palco de cualquier partido de fútbol importante).”[...]
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Joan Navarro i Subirés. Secretaria d’Afers Jurídics del CAT catjurídiques@yahoo.es

Us vull recordar que qualsevol incidència, dubte, consulta,afer de caràcter professional teniu a la vostra 
disposició l’equip de lletrats i alliberats de l’àrea jurídica per resoldre totes les qüestions plantejades

Bé, crec que el més al·lucinant és que Iniciativa per 
Catalunya aprovés les mesures dels decrets lleis al 
seu òrgan executiu i nacional (podem plegar tots!!!, 
l´esquerra ratifi ca una mesura neo-liberal,  no entenc 
rés!!!).

Continuant les accions fi scalitzadores, el CAT inter-
posarà els recursos d´impugnació de les nòmines 
afectades per l´aplicació dels decrets llei de  forma 
individual, a tot el Col·lectiu. Tant afi liats i afi liades 
com no es posarà a disposició els serveis jurídics del 
CAT, per defensa dels interessos dels treballadors i 
treballadores.

S’estableix la vulneració dels drets dels treballadors 
i treballadores envers a l´aplicació del Real Decreto 
Ley 8/2010 , de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del défi cit 
público i el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de me-
sures urgents de contenció de la despesa i en matè-
ria fi scal per a la reducció del dèfi cit públic per:

- Manca “situació extraordinària i urgent necessitat” 
per aplicar la fi gura del Decret llei estatal i autonòmic. 
S’expressa com a motivació de la modifi cació de la 
Llei de pressupostos Generals (estatal i autonòmi-
ca) en base a l’aplicació d’un procediment de la Unió 
Europea, anomenat procediment de dèfi cit excessiu 
(Espanya es troba al mateix des de març de 2009). 
No parlen dels informes d´ECOFIN, ni tampoc de 
la incursió del Fons Monetari Internacional (que no 
pinta rés als efectes jurídics d’aplicació de la norma-
tiva de compliment obligat, ningú parla dels crèdits 
d´aquest organisme a canvi d’aquesta intervenció. 
Quins records aquells quan es crea els Païssos No 
Alienats per lluitar contra el FMI, Organització Mundi-
al del Comerç OMC, Banc Mundial, etc.).

També ningú recorda per a què serveix la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, General d´Estabilitat 
Pressupostària que com bé diu a la seva exposició 
de motius limita la utilització del dèfi cit públic com a 
instrument de política de la Unió Econòmica i Euro-
pea. Per tant, de la existència anual d’activitat fi sca-
litzadora dels motius d’aparença i farsa de situació 
extraordinària i urgent necessitat.

-  Inconstitucionalitat genèrica dels decrets llei per 
afecció de matèries prohibitives. Els articulats afec-
tats de la Constitució article 86.2 i l´article 64 de 
l´Estatut d´autonomia de Catalunya prohibeixen la 

utilització de decret llei com a legislació les matèries 
com l’afecció dels articles 28.1,37.1, 33,14,7, de la 
Constitució entre d’altres.

-  Inexistència negociació col·lectiva. Vulneració dels 
preceptes art 37.1 i 28.1 de la Constitució, per tant, 
de la vulneració de les regles bàsiques de l´Estat de 
Dret en quan la imposició de les modifi cacions de 
matèries pròpies com retribucions dels treballadors 
i treballadores eludint dels tràmits de defensa dels 
interessos (art.7 de la Constitució) de les organitza-
cions sindicals. Si això fos legal estaríem davant del 
principi de la derogació de la Llei orgànica 11/1985, 
2 d´agost de Llibertat sindical o podem ofi cialitzar la 
realitat, els sindicats entesos com a perllongacions 
dels partits polítics UGT-PSC/PSOE o Iniciativa per 
Catalunya/PSC- CC.OO.

- Discriminació de la retallada retributiva entesa com 
a autèntica norma fi scal, progressiva, d´abast confi s-
catori que afecta a l´article 31 i 14 de la Constitució
Resumint la tesis establerta, la qual quedarà plena-
ment refl ectida als recursos d´impugnació de les nò-
mines, hem de dir que la prestació patrimonial de re-
tallada retribuïda no respon als criteris d’igualtat, sinó 
que es presenta com absolutament ARBITRÀRIA I 
DISCRIMINATÒRIA, amb aplicacions de deduccions 
que oscil•len entre el 0% fi ns el 15% de forma alea-
tòria i totalment NO MOTIVADA.

Aquestes serien algunes de les motivacions enun-
ciades de defensa de la vulneració dels Decrets 
Lleis que atempten a les retribucions bàsiques dels 
treballadors/es del Col·lectiu del Cos de Mossos 
d´Esquadra-Policia de la Generalitat.

Per fi nalitzar aquesta exposició, recordar-vos que 
cada mensualitat amb retallada  s’impugni en defen-
sa de la nostra DIGNITAT, no som ESCLAUS del 
segle XXI i tampoc volem el FEUDALISME del Presi-
dent de la Generalitat (amb cartes insultants ) i el seu 
Govern (per si el Conseller s’anima a fer-ne una per 
nosaltres), ni tampoc l´ABSOLUTISME pels futurs 
confl ictes socials utilitzant els treballadors i les treba-
lladores (recordem la revolució francesa o la russa).

Govern de la Generalitat, President de la Gene-
ralitat ja que els gestors dominen la política per 
resultats i dignitat presentin la seva DIMISSIÓ.

SALUT!!!



9

cat-m
e

àrea seguretat i salut 
laboral
àrea seguretat i salut 
laboral        

  Àrea de Seguretat i Salut Laboral
         Jaume Gustems i Segura

         Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals
         cat@elsindi.cat

       
 Àrea de Seguretat i Salut Laboral 

         Jaume Gustems i Segura
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals              TTTT

         cat@elsindi.cat

Hola a tots i totes,

Des d'aquest mes de juliol, els moss@s d'esquadra 
disposem d’un servei per al diagnòstic i tracta-
ment de les patologies mentals i addiccions grà-
cies al conveni de col·laboració signat pel DIRIP 
amb l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions 
(INAM).

L'INAM pertany a l’ICS i és el centre més gran 
d'Europa amb seu al Parc de Salut Mar, l'antic Hos-
pital del Mar de Barcelona.   

Pel que fa a aquests temes l’INAM treballa, des de 
fa  temps, amb els Bombers de Barcelona i la Guàr-
dia Urbana de Barcelona. Per posar-nos en contacte 
amb l'INAM disposem del telèfon 933268510 per tal 
de concertar visita.

D'aquesta forma, es crea amb 
l'INAM un circuit àgil i efectiu en-
tre els metges i el pacient de for-
ma confi dencial en la diagnosi 
de trastorns, l’aplicació de trac-
tament i el seguiment d’aquests 
tipus de problemes.

A la presentació del nou servei 
varen fer acte de presència repre-
sentants de l'Administració i dels 
sindicats del CME. Per part de 
l'INAM dos doctors: el Director de 
l'INAM i el Cap de Psiquiatria.

En la sessió de presentació del 
programa els presents vàrem 
destacar que gràcies al servei contractat es dóna co-
bertura a una mancança que des de fa temps s’estava 
reivindicant.
En el torn de paraula vàrem preguntar:

Primera. Es pot adreçar qualsevol que no sigui la 
persona afectada per posar en coneixement uns 
fets o unes patologies?

Segons els doctors, la millor opció és que la perso-
na afectada es posi en contacte amb el Centre. La 
col·laboració de companys/es, delegats/ades o sin-
dicats, és que animin a que sigui el propi afectat/da 

qui es posi personalment en mans de l'INAM. És im-
prescindible.

Segona. La DGP tindrà coneixement dels casos? 

No. Només tindria coneixement si les causes o les 
mesures preventives estan a l'entorn de treball i la 
DGP hagués d'intervenir.
 
Tercera. Qui tramita les baixes i altes laborals? 
Les tramita el propi INAM.
 
Quarta. Casos psicosocials per assetjament labo-
ral? 

Aquests casos no els tractaran ells perquè és un tema 
de Vigilància de la Salut del DIRIP i és aquest que, per 
llei, ha de resoldre en aquests assumptes. En canvi, 
atendran els casos que els siguin derivats.

 
Cinquena. Ludopaties.

Des de l’INAM no es tractaran 
les ludopaties doncs és una 
addicció concreta que es trac-
ta des d'un servei específi c de 
l'ICS.
 
Sisena. La discreció i el se-
cret professional. 

És la disciplina amb més rigor a 
nivell mèdic. Les sancions són 
molt severes. El compromís 

mèdic està garantit. Qualsevol 
vulneració del secret professional és pena amb 
presó.
 
Setena. La publicitat del servei de psiquiatria 
i addiccions? 

S'ha de fomentar-la al màxim des de tots els àmbits. 
Ara bé, hem de presentar el servei com el que és: 
"una eina més per a la prevenció i la solució als pro-
blemes d’addicció i psicològics" però sempre amb la 
prudència màxima necessària de no malinterpretar 
o deliberar sobre un servei assistencial evitant no 
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ó per evitar possibles accions que puguin ser objecte 
de l’aplicació del règim disciplinari.

Novena. Prevenció. Casos com els de la RENFE 
a Castelldefels tenen previst algun protocol pre-
ventiu pels possibles trastorns post-traumàtics 
dels moss@s? 

L’única possibilitat de detecció passa per què un ma-
teix s’adoni que està afectat i es posi en mans dels 
metges. Altre possibilitat passa per que és detecti 
des de la pròpia empresa i ho comuniqui a l’INAM 
però aquí hi ha d’haver la voluntat expressa d’un ma-
teix per venir al centre.

Salut per a tots i totes!

Jaume Gustems.  Tècnic   Superior   en  Prevenció   
de   Riscos   Laborals. 

generar una publicitat enganyosa. És a dir, als pro-
pis metges els hi sabria greu que es fes una lectura 
diferent sobre què signifi ca l'INAM pels moss@s i 
bombers. 

Una mala propaganda o publicitat manipulada podrien 
malbaratar  i fi ns i tot girar-se en contra de nosaltres 
mateixos si l'opinió pública creies que està fent servir 
una institució per solucionar els casos d’addiccions i 
trastorns psicològics entre els policies. 

Això podria canalitzar la idea negativa de què s’ha 
fet necessari contractar un servei mèdic especialista 
per atendre l’elevat número de policies afectats per 
estats mentals o additius. 

Res més lluny de la realitat ja que estem davant d’un 
servei mèdic per atendre pacients d’un col·lectiu i no 
atendre a un col·lectiu amb problemes. Servei perso-
nalitzat, res de programes genèrics... 

La pròpia DGP ha valorat molt que entre tots hem 
de difondre el servei d’atenció personalitzada INAM.  
S’ha de fomentar el servei com una eina a l’abast de 
qualsevol mosso/a que la pugui necessitar.

Vuitena. Relació DAI-INAM? 

Ja han parlat amb la DAI. La intenció de l’INAM és 
actuar preventivament sobre els pacients  amb la in-
tenció de què tota patologia psicològica o d’addicció 
pugui ser identifi cada, analitzada i tractada abans 

amb l'INAM es crea un circuit àgil i efec-
tiu entre els metges i el pacient de forma 
confi dencial en la diagnosi de trastorns, 
l’aplicació de tractament i el seguiment 

d’aquests tipus de problemes

El  telèfon  de  contacte de 
l’INAM és el 933268510

“

“
Després d’una reunió amb el Director de Serveis del DIRIP en la qual se’ns va informar 
que el Departament ha assumit la demanda del col·lectiu i que seriem informats per 
part del Secretari de Seguretat Pública amb tot detall del sistema emprat per a la dota-
ció d’armilles personals, en tancar aquesta edició encara no hem estat convocats pel 
Sr. Delort  que deu estar a punt de marxar de vacances tot deixant en l’aire una situació 
de risc que nosaltres no voldríem haver de lamentar.

Mentrestant els sindicats de classe continuen en la seva promoció d’armilles. El que 
no diuen és que l’Administració no té la intenció de subvencionar les armilles sindi-
cals. Els mitjans de comunicació banalitzen la seguretat dels moss@s per idiotitzar 

l’audiència sobre les problemàtiques del 
dia a dia dels funcionaris i funcionàries de 
policia de Catalunya.

Dotació d’armilles interior antibala
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del periodista i de la font informativa han de ser clars 
des del començament,  aquest, en tot moment ha de 
saber que respectaràs tot allò que et digui i, si van 
maldades, no desvetllaràs el seu nom. Això, a la llar-
ga, et crea una credibilitat ... una mena de “pedigri” 
profesional.
 
No s’ha de practicar mai una política de “terra cre-
mada”:  allò d’agafar la informació i marxar.  Als bons 
informadors se’ls ha de cuidar. I tampoc s’ha de sa-
crifi car mai un amic, o un potencial amic, per una 
informació (per aconseguir un bon reportatge).  En 
un moment determinat, cal saber aturar-se i valorar 
les coses, és positiu i crea confi ança cap a la font i 
la gent que t’aporta dades sempre ho reconeix. Cal 
saber quina és la informació que no és indispensable 
publicar, cal tenir cura de no deixar “damnifi cats” dar-
rera teu, d’avançar fent amics, .... un bon periodista 
no és el que té més o menys fonts informatives, és el 
que té amics a tot arreu. És un exercici difícil, però és 
important que les fonts informatives que t’han donat 
la seva confi ança mai et puguin recriminar res. 

2.- Quines semblances trobes entre la feina del 

Quedem amb en Xavier a la històrica bodegueta el Xampú. Ell sempre puntual, quan nosaltres arri-
bem ell ja ha fet el cafè mentre llegeix, pren notes i refl exiona. Ens rep amb una cordial encaixada de 
mans i el seu somriure característic. És un home proper que fa que l’entrevista es desenvolupi en un 
clima de cordialitat i confi ança que traspua honradesa.

     Xavier Vinader pertany a una raça de periodistes  -el 
periodisme d’investigació compromès- que, malau-
radament, sembla en perill d’extinció sobrepassat 
per la crisi de model que afecta els mitjans de comi-
nicació ...  En Xavier Vinader ho sap prou bé: amena-
ces, pressions i coercions físiques i morals; encau-
saments judicials; censura; exili ... al llarg d’aquells 
anys difícils, la seva perseverança fou un antídot 
contra els desànim, contra el camí fàcil de mirar cap 
a una atra banda, que és el que feien la majoria dels 
informadors. Però té també les seves compensa-
cions: reconeixement social, respecte professional, 
referència de noves generacions de periodistes que 
malden per sobreposar-se a  la degradació comer-
cial i especulativa dels mitjans de comunicació, am-
pliació del nucli d’amics que comparteixen la neces-
sitat del compromís per canviar un món que camina  
cap al no-res...

l’entrevistal’entrevistal’entrevista
Xerrada XXX amb en Xavier Vinader a la bodegueta

Xampú-Xampany 

“

“
paràgraf del pròleg d’Antonio Segura Director del CEHI-Pavelló de la República Universitat de Barcelona pel llibre 

“XAVIER VINADER I SÁNCHEZ Periodisme i compromís” 

1.- En el teu llibre autobiogràfi c que s’ha publicat 
fa poc s’esmenta les diferents línies d’investiga-
ció que has dut a terme des de l’època franquista. 
Com t’ho fas per contactar amb fonts fi ables d’in-
formació?. D'on treus la credibilitat de confi den-
cialitat que et donen les teves fonts tant dispars 
ideològicament?

Em vaig formar a “l’escola de la clandestinitat”, a 
l’escola de la lluita antifranquista i aquest bagatge 
impagable, desprès, el vaig  aplicar a la praxis de la 
investigació periodística. La metodologia en la recer-
ca de dades, com moure’s en terrenys relliscosos, el 
reclutament de fonts, el coneixement dels fenòmens 
com pas previ per guanyar-se la confi ança dels inter-
locutors mes ràpidament... Amb el temps, aquesta 
manera de fer et dóna credibilitat. 

El que vosaltres dieu credibilitat de confi dencialitat 
–que, en defi nitiva, vol dir guanyar-te la confi ança de 
les fonts d’informació-  s’adquireix tenint clar un ma-
teix el paper de periodista, com fi del transmissor de 
la informació.  El més important és crear una corrent 
de simpatia i de comunicació respecte al tema. El rol 

Entrevista Sílvia Civit, Miquel Boguñà i Jordi Costa
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óperiodista d'investigació i el policia d'investiga-
ció. Qui té més independència en el procés d’in-
vestigació?

L’aproximació als fets és totalment diferent, doncs el 
policia s’aproxima amb la placa i els instruments que 
permet la llei; el periodista no. El periodista nomes 
té la ploma i el bloc de notes. En contraposició, el 
periodista pot despertar una corrent de simpatia que, 
de vegades, el policia té difícil d’aconseguir. Això 
permet que el periodista, un cop trencada la barrera 
de la confi ança  (fer bon ús de la informació), pugui 
avançar i aconseguir informacions interessants.

3.- Com a periodista especialitzat en temes de 
seguretat, quines mancances veus en el model 
policial català?

Crec que en el model policial actual prima el dia a dia 
i que manquen accions de prevenció. Amb una poli-
cia reactiva no es detecten els problemes. La praxis 
policial estè aclaparada bàsicament pel fet quotidià, 
per resoldre el que li demanen i el que hi ha sobre la 
taula. Sospito que, políticament,no ha hi massa vo-
luntat de prevenir. Però això és un tarannà generalit-
zat en aquest país.

4.- Com a investigador especialitzat en organit-
zacions d’extrema dreta, com estan  organitzats 
actualment aquests grups a Catalunya?

El tema de l’extrema dreta és complicat. Una de les se-
ves característiques és que ESTÀ FRAGMENTADA. 
Sempre ho ha estat, això es endèmic, però ara potser 
més. Parlo d’aquest país, em refereixo a Catalunya, 
aquí sempre ha estat buscant referents, no els ha tingut 
mai clars... Quan se’n va en orris el franquisme (brazo 
en alto, el caudillo, ...) i perden l’esperança d’una invo-
lució –fracàs del 23-F- es queden com orfes. Ara estan 
buscant  referents en el terreny de la immigració i la xe-
nofòbia. A més, li falten líders, no hi ha líders aglutinats, 
ni tan sols hi ha “liderillos”,  estan sempre 
barallats i dividit entre ells per qüestions 
de competències i d’egos.  Però  aquest fet 
no la fa menys perillosa.  L’extrema dreta 
encara està buscant un pal de paller i, pel 
moment, s’emmiralla amb Europa: amb 
personatges com el francès Jean-Marie 
Le Pen, o l’Aliança pel Futur (BZO), el par-
tit d’extrema dreta austríac que va liderar 
Jorg Haider. Actualment, el panorama de 
l’extrema dreta és un “reino de taifas”. Jo 
no la menysvaloro,  però no té res a veure 
amb l’extrema dreta que jo vaig conèixer 
als anys 70, que era potent en el carrer, que 
era activista .... Ara, mes aviat aprofi ta les 
mancances o la falta de reacció de l’Estat 
amb el tema de la delinqüència, de les in-
fraestructures en poblacions o barris deter-

minats, dels problemes que planteja la immigració,... i 
juga a l’oportunisme populista en l’abordatge de molts 
problemes. 

Penso que en el possible mapa de riscos de Catalu-
nya, l’extrema dreta tindria que ser-hi molt present. 
Des del punt de vista dels cossos de seguretat tam-
poc detecto massa sensibilitat amb res de l’extrema 
dreta. Els cossos de seguretat nacionals, espanyols, 
no l’han tingut mai, el fet és conegut. I jo no voldria 
arribar a la conclusió que els cossos de seguretat 
catalans anessin per aquest camí,  però a vegades 
tinc seriosos dubtes d’això.  Encara ho consideren 
poc perillós. 

En conclusió, sembla que ningú  segueixi amb aten-
ció, fi l per randa, aquest fenomen, i que tampoc hi 
hagi intenció d’abordar-lo a fons. Es practica una po-
lítica reactiva: quan hi ha alguna cosa, pum, s’actua. 
Però no sé si hi ha massa voluntat de vigilar-los, crec 
que no. 

5.- S’hauria de promoure un servei intern d’intel·-
ligència català independent de Madrid?

El servei intern d’intel·ligència, o com vulguem dir-
li,  és un tema que fa por i que posa a molts polítics 
els pèls de punta, però és necessari. Aquí, a Cata-
lunya, hi ha mancances en l’estudi de determinats 
fenòmens que, encara que ens venguin el contra-
ri,  són ben reals: com és el cas del crim organitzat 
transnacional que cada dia va a més i al que, un dia 
sí i un altra també, li treuen perillositat. Cal que la 
policia de Catalunya, per anticipar-se a les accions 
delictives, es plantegi la necessitat de tenir un ser-
vei d’intel·ligència - o d’informació- intern com Deu 
mana. Cal que el CME sigui un cos intel·ligent, amb 
intel·ligència.

6.- La població penitenciària a Catalunya és una 
de les més altes d’Europa la majoria relacionada 
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amb les drogues. Creus que la legalització de les 
drogues incrementaria els problemes o els miti-
garia?

Crec que sí, però no es pot fer de forma unilateral. Cal-
dria establir un consens internacional per legalitzar les 
drogues. Porto molts anys fi cant el nas en aquest món,  
i penso que la lluita que es fa contra les drogues és bas-
tant hipòcrita. No hi ha la voluntat d’abordar el tema per 
acabar-lo. Les drogues causen desgràcia i sofriment a 
molta gent, però també generen un fl ux de diners molt 
important. El tràfi c de drogues mou fortunes i els pode-
rosos mai miren el color dels diners, encara que esti-
guin tacats de sang, que arriben a les seves arques. Es 
lògic, doncs, que no vulguin acabar amb aquesta su-
per font de cales. El tema sembla molt complicat, però 
tècnicament la solució és fàcil. La política anti droga 
sempre ha estat la de desarticular els camells, però no 
la d’agafar els caps de la caravana. Els caps de la cara-
vana mai van, amunt i avall, transportant par-
tides de droga. El màxim que fan és 
trucar per telèfon, donar ordres 
i vigilar els comptes corrents 
en diferents bancs inter-
nacionals. Incidir en 
aquesta problemàtica 
implica investigació 
econòmica, perse-
guir les xarxes de 
blanqueig de diners, 
posar la lupa en els 
paradisos fi scals,... 
i aquí no si ha volgut 
entrar amb voluntat de 
metge traumatòleg, amb 
el bisturí, mai s’ha volgut fer 
sang.

7.- Actualment el departament d’Interior 
promou el codi d’Ètica, l’equitat de gènere, la im-
plantació de la ISO, la carta de serveis ... Estem 
burocratitzant el servei policial?

Jo crec que per un costat estant buscant la qualitat 
de la policia, però no sé si s’han plantejat construir 
una policia de qualitat. Dóna aquesta impressió, fi ns 
i tot sembla que a vegades posin  “tirites” a l’ hora de 
suturar determinades ferides. Per un costat sembla 
que privatitzin gestions, tenim funcionant la ISO  i no 
se quantes coses mes, però,  sense dubtar de les 
bones intencions, caldria aclarir cap on anem.   

Cal tenir una policia de qualitat, cal buscar-la a part 
d’una policia integral,  i cal donar-li unes característi-
ques d’ identitat nacional que tampoc no es donen.

En quan al discurs identitari, aquest mai es vincula 
al model policial català, els fa por. Em consta, que 

la piràmide de comandament està actuant de bona 
fe per convertir aquesta policia en una policia de re-
ferent. Però no sé si hi ha voluntat política d’arribar 
fi ns al fi nal. Jo sé que en el Cos hi ha molta gent que 
té això en el cap, i que ho intenta aconseguir per la 
via dels fets, fent les coses  poc a poc. Tant de bó ho 
aconsegueixin.

8.- Com veus la política comunicativa dels res-
ponsables de l’ofi cina del portaveu del CME?

Fatal, burocratitzada, hermètica, ... sense una línia 
clara. Més preocupada en grans plans comunicatius 
i en fer de “comissaris politics” -en controlar que “no 
s’escapi res”- que en sintonitzar amb els mitjans de 
comunicació, que és el camí per arribar a la gent. A 
través d’ells arribarien a la ciutadania molt millor. 

La seva política comunicativa no desperta simpatia ni 
genera empatia. Tenen una actitud recelosa i 

donen la impressió d’estar sempre a 
la defensiva davant els mitjans 

de comunicació. Això no és 
bo, falta proximitat i  trans-

parència, obrir fi nestres 
sense tenir por de re-

fredar-se. 

9.- El crim orga-
nitzat es mou amb 
tanta impunitat 
com diuen a Cata-

lunya?

Es mou amb molt menys 
impunitat que abans del des-

plegament del cos de mossos 
d’esquadra  a BCN. Però cal tenir en 

compte que el crim organitzat no és una prio-
ritat pels governants, ni dins de Catalunya ni fora. No 
provoca alarma social perquè els mafi osos no es van 
matant per les cantonades, aquí el crim organitzat his-
toricament s’han bellugat la mar de bé. Jo crec que això 
ha canviat des del desplegament dels moss@s, i sé de 
bona font que dins del Cos hi ha gent que aquest tema ja 
se l’ha plantejat com una de les màximes prioritats.

10.- Creus que la sensació d’inseguretat és mani-
pulada per l’extrema dreta amb l’excusa del dis-
curs xenòfob contra la immigració?

Sí, la sensació d’inseguretat és falsa. Jo crec que en 
quan a inseguretat aquí no estem malament, només 
cal donar-se una volta pel món, A Barcelona, concre-
tament estem al mateix nivell de seguretat com ciutats 
americanes tipus Portland,... a vegades es produeixen 
uns fets determinats -especialment si afecten a l’Ei-
xample o al Raval-  i el mitjans de comunicació aprofi -
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óten per presentar-los com si estiguéssim a Xicago en el 
anys 30.  Però cal ser seriós, la nostra societat és bas-
tant bassa d’oli.

11.- Hi ha la percepció que els/les moss@s són 
sentenciats d’una manera molt dura i despropor-
cionada per la judicatura. Com valores la contun-
dència de les sentències contra els moss@s?. 
Creus que els jutges apliquen barems diferents 
quan tenen davant CFSE o moss@s?

Jo no estic d’acord en el discurs victimistes, no crec que 
els jutges apliquin barems diferents pels Mossos i el 
Cos Nacional de Policia. Quan els jutges dipositin tota 
la confi ança en la policia catalana tindrem realment 
una policia de referència, haurem donat un pas molt 
important. Jo crec que en defi nitiva, aquesta confi ança 
el Cos se l’ha anat guanyat poc a poc, perquè les inves-
tigacions que ha fet fi ns ara, les ha fet bé, i els jutges i 
els fi scals cada vegada els hi encarreguen més i mes 
coses. Al ser una policia jova, nova, aleshores se la 

miren amb més atenció, en 
canvi,  els altres cossos de 
seguretat tenen una tradició 
de  “roze” més llarga amb la 
judicatura, per lo bó i per lo 
dolent, això genera confi an-
ça  i fi ns i tot més indulgència 
en determinats moments. 
Els mossos com que són els 
nous, m’entens...“aquests 
que no es passin un pèl”   

12.- Trobes procedent 
que el president del Co-
mitè d’Ètica de la Policia 
Catalunya, el sr. Villarejo, 

vagi a Madrid a recolzar un jutge i criticar el Tri-
bunal Suprem?

Jo sí que ho trobo procedent, doncs els jutges no han de 
ser personatges que siguin intocables, no han d’estar 

per sobre de la sobirania del poble,...Això ho han d’en-
tendre, no?  Els jutges han d’estar exposats a la crítica 
con tothom, un pot ser educat, diplomàtic i respectuós 
sense deixar de ser molt crític i contundent. I el senyor 
Jimenez Villarejo no ha sigut mal educat en les seves 
declaracions, ha dit tan sols unes quantes coses que 
tots sabem, que són veritat. Tothom sap que els jutges 
tenen ideologies i això pot condicionar els seus criteris, 
és humà,  però han d’estar sotmesos a la crítica i no ens 
hem d’esgarrifar que, en un país normalitzat, passin 

aquestes coses. Ho trobo la mar de normal i no ha 
de passar res perquè algú qualifi cat con Jimenez 
Villarejo els hi canti les quaranta. 

Els diaris no es dediquen a fer les biografi es ex-
tensives dels jutges, allò d’explicar fi l per randa qui 
són, d’on venen, com s’han format... això no es fa, 
els diaris no expliquen aquestes coses amb un cert 
detall, l’historial no solament professional, sinó po-
lític, ideològic, formatiu i familiar. Això no es fa quasi 
mai, i no es tracta de ser irrespectuós ni de fer burla, 
es tracta d’explicar les coses tal com són, i com la 
resta d’éssers humans, amb ideologia i mancan-
ces,  també  cometen errors. En defi nitiva, són fun-
cionaris al servei del règim, d’un Estat de Dret, no 
han d’estar per sobre del bé i del mal, no són “reiets” 
de res. 

P.Quan condemnen a  mossos, tenim dret a criticar la 
sentència? I tant!

13.- Voldries comentar alguna cosa més sobre el 
futur de la seguretat i llibertat

Hi ha una doctrina de la seguretat exagerada, vull 
dir-te, que en lloc d’eixamplar les llibertats les estem  
retallant, amb el pretext d’una seguretat global una 
mica infl ada, fi ctícia.  S’està abusant de la doctrina 
de la por,... perquè ja se sap, la por guarda la vinya. 
Seria més important  reforçar el sentiment de segu-
retat, amb serietat, practicar l’anàlisi estratègica i es-
tendre  la política de prevenció

14.- Què opines sobre la imposició del Codi d’Èti-
ca a la policia de Catalunya?

Jo crec que totes les coses que s’imposen no són bo-
nes, la via de la imposició no m’agrada ni en aquesta 
qüestió ni  en d’altres. Les coses  s’han  de  consen-
suar i han de sorgir del debat. 

Salut Xavier i gràcies!!
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El  II Campionat del Mon de Triatló de llarga distància de 
policies i bombers es va celebrar el passat 16 de maig en 
el Maresme.

La organització de l’esdeveniment es va fer des del 
CAT juntament amb el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Calella. La direcció tècnica de la cursa va 
ser  a càrrec de dos membres del CAT, en Jordi i Agustí 
Pérez, amb llarga experiència en organització d’aquests 
tipus d’esdeveniments, ells mateixos van organitzar el 
triatló del WP&FG celebrat a Barcelona el 2003. 

La competició va tenir inici i fi nal a Calella, sobre les dis-
tàncies de 1900m en la platja de Calella, 90km bicicleta, 
dues voltes en la N-II de Calella a Mataró i 21 km corrent , 
dues voltes de Calella a Santa Susanna. 

En un dia perfecte per a la pràctica d’aquest esport a les 
8h amb la participació d’uns  125 triatletes es donava la 
sortida, aigua en calma i amb el plaer de competir en la 
N-II completament tallada al trànsit, tota la competició es 

va desenvolupar  sense  cap incidència remarcable.  
Els guanyadors i Campions del Món van ser  Xavier Torra-
des i Elena Barlabé del Bombers de la Generalitat i Mos-
sos d’Esquadra, respectivament.

En la cursa Open amb un nivell en quantitat i qualitat   im-
pressionant , més de 700 triatletes, els guanyadors van ser 
Sylvain Sudrie, francès segon del rànquing mundial i Tiina 
Boman, fi nesa, imposant-se a la gran 
favorita Soffi e Goos. 

Des de el CAT estem preparant la 
tercera edició d’aquest Campio-
nat esperant superar els 200 par-
ticipants policies i bombers.

Animem al nostre col·lectiu a ser un 
FINISHER o a col·laborar amb la or-
ganització fent voluntari.

SALUT!!

el sindiCAT participa en la organització de la HALF CHALLENGE 
Costa de Barcelona-Maresme

Els sindicats corpora-
tius policials de Cata-
lunya i de la resta de 
l’Estat vàrem convocar una concentració pel dia 3 
de juny del 2010 a la Plaça Sant Jaume en  contra 
de la retallada dels sous. Davant d’aquesta acció 
un sindicat amb poca classe, la UGT, a correcuita 
contraprograma pel mateix dia i al mateix lloc una 
plantada maratoniana de globus estàtic. Prèvia-
ment el SAP-UGT va fer un simulacre d’acampada 
de moss@s a la plaça. Quina VERGONYA DE 
CAMPISTES-SINDICALISTES!. Tot això per inten-
tar boicotejar la concentració dels sindicats corpo-
ratius recercant només protagonisme mediàtic de 
qual són uns veritables professionals. A les 19:00  la 
plaça estava buida d’ugetistes i el que havia de ser 
una plantada maratoniana es va autodisoldre doncs 
el veritable objectiu de la seva acció era el boicot als 
corporativistes.
 

fem pinya amb el sindiCAT, 
aixequem entre tots la DIGNITAT!!

davant el boicot, PINYA!!
la crítica
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ó Presentació Fundacat 2010
Durant el mes de maig de 2007, el Secretariat Nacional 
del CAT va iniciar els tràmits per legalitzar una fundació 
que tingués com a fi  la prestació de noves assistències de 
caire social  pels afi liats/des al CAT.

Tanmateix, vàrem topar amb un impediment legal com és 
la impossibilitat d’acotar els benefi ciaris d’una fundació a 
un col•lectiu determinat, és a dir, no ens van permetre que 
els afi liats/ades fóssiu els únics que poguéssiu gaudir de 
les noves assistències plantejades. Davant d’aquest fet, 
el Secretariat Nacional del sindicat, amb la voluntat de 
mantenir l’esperit i fi nalitat de la idea inicial, va aprovar a 
primers de 2008 el projecte FUNDACAT.

FUNDACAT és un fons econòmic que dóna cobertura 
econòmica extraordinària als supòsits/propostes aportats 
pels afi liats/des al CAT prèvia aprovació del seu Secre-
tariat Permanent. L’objectiu inicial del projecte és donar 
cobertura a situacions en que l’afi liat/da deixa de percebre 
les seves retribucions mensuals. Amb aquest nou servei 
pretenem ajudar als/les nostres afi liats/des i a les seves 
famílies davant aquestes o d’altres situacions sobrevingu-
des.

En aquest tercer exercici, després de resoldre positivament 
amb ajuda econòmica a cinc (5) afi liats, el FUNDACAT 
segueix creixent amb increment per aquest nou exercici 
2010/11, novament, del deu per cent dels ingressos del 
sindicat del darrer exercici 2009 (aquest percentatge és 
revisable anualment, atenent a les incidències que s’hagin 
produït l’any anterior, als nous programes i, especialment, 
a l’estat fi nancer del sindicat). Els/les afi liats/des podran 
presentar en qualsevol moment davant el Secretariat Per-
manent les propostes que creguin adients per tal de què 
aquest òrgan decideixi sobre la seva viabilitat). 

Amb aquesta nova aportació, actualment, es dúplica amb 
escreix el saldo d’inici del projecte FUNDACAT a l’any 
2008.

El projecte FUNDACAT està format, d’una banda, per un 
conjunt de PROGRAMES que contemplen la possibilitat 
del lliurament de diners per part del CAT als/les seus/se-
ves afi liats/des, i de l’altra les BESTRETES, que es basen 
en l’avançament de diners que l’afi liat/da haurà de retornar 
al sindicat en els terminis establerts en aquestes bases. 
Es contempla també un apartat on, de manera simbòlica, 
es poden establir premis o semblants sense repercussió 
directa al fons d’aquest projecte.  

Com a novetats per aquest FUNDACAT 2010 destaquem, 
entre d’altres: l’ampliació de l’ajuda per defunció que tam-
bé abastarà al cònjuge de l’afi liat/da; ajudes per resolu-
cions administratives amb mesures cautelars en casos de 
canvis de destinació; ajudes per sancions o mesures cau-
telars amb canvis de nivell del lloc de treball; bestretes, 
per pignoració del sou en procediments administratius o 
penals, de cara a afrontar despeses per garantir la millor 
defensa jurídica de l’afi liat/da.

Finalment recordar que, des del Secretariat Permanent 

del CAT, restem a l’espera de qualsevol inquietud, sug-
geriment o iniciativa dels afi liats/des per tal de continuar 
millorant el FUNDACAT.

SALUT!

PROGRAMES DEL FUNDACAT

1- AJUDA PER DEFUNCIÓ DE L’AFILIAT/ADA. – 

A banda de les assegurances privades que cadascú pugui 
tenir, el Departament d’Interior té contractada una pòlissa 
que cobreix la mort d’un/a mosso/a d’esquadra. Tanma-
teix, els tràmits amb les asseguradores poden trigar dies 
i fi ns i tot mesos. Aquest fet pot generar una situació de 
necessitat econòmica entre els familiars que depenien 
del company/a. Per aquest motiu i amb aquesta fi nalitat 
el CAT lliurarà a la persona que prèviament hagi desig-
nat l’afi liat/da (veure formulari que s’adjunta a l’annex 1) 
la quantitat de 3.000 euros per cobrir de forma immediata 
les necessitats més urgents. Pels afi liats/ades amb data 
d’alta posterior a 30/06/2010, s’estableix un període de 
carència de 0 a 5 anys durant el qual, aquesta ajuda serà 
per un import de 1.000 euros.
En el  supòsit que no es realitzi de forma expressa la de-
signa, se seguirà la línia successòria establerta en el Codi 
de Successions de Catalunya.

1(BIS)- AJUDA PER DEFUNCIÓ DEL CÒNJUGE DE 
L’AFILIAT. – 

Com a l’apartat anterior, aquest fet pot generar una situa-
ció imprevista de necessitat econòmica dins el nucli fa-
miliar. Per aquest motiu i amb aquesta fi nalitat, per cobrir 
de forma immediata les necessitats més urgents, el CAT 
lliurarà a l’afi liat/da la quantitat de 3.000 euros. Pels afi -
liats amb data d’alta posterior a 30/06/2010, s’estableix un 
període de carència de 0 a 5 anys durant el qual, aquesta 
ajuda serà per un import de 1.000 euros.
A efectes d’aquesta ajuda, el cònjuge, s’haurà d’acreditar 
mitjançant Llibre de Família, o bé, la unió estable de parella 
d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 10/1998, 
de 15 de juliol, d’unions estables de parella (escriptura pú-
blica atorgada 2 anys abans d’exercir el permís o acta de 
notorietat de la convivència i del transcurs dels 2 anys).

Per tenir dret a percebre aquestes dues ajudes (1 i 1BIS), 
a part d’allò establert a les condicions generals d’aquest 
projecte FUNDACAT, és requisit indispensable que l’afi liat/
ada en qüestió no hagi complert els 50 anys d’edat abans 
de la data de sol•licitud d’afi liació.

2- COBERTURA DE PÈRDUA DE RETRIBUCIONS PER 
RESOLUCIONS SANCIONADORES O CAUTELARS 
ADMINISTRATIVES O PENALS NO COBERTES PER 
L’ASSEGURANÇA. -

Les característiques de la nostra feina fan que en moltes 
ocasions ens haguem de menjar marrons, com es diu en 
llenguatge col•loquial. L’assegurança determina un seguit 
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d’exclusions de la cobertura que ens deixen al descobert 
en alguns casos. No és la intenció del sindicat cobrir a 
companys/es que han tingut conductes reprovables des 
de tots els punts de vista, però sí determinar aquelles que, 
tot i haver estat condemnades penal o administrativament, 
considerem que són conseqüència de l’exercici de les 
nostres obligacions.

En qualsevol cas, han de ser sancions o penes imposades 
per fets relacionats directa o indirectament amb l’exercici 
de les nostres funcions o drets laborals.

Els supòsits exclosos per l’assegurança i dels quals podrà 
fer-se càrrec el CAT són els següents:

- Les suspensions provisionals per fets sobre els que 
s’instrueixin diligències judicials per haver indicis racionals 
de delicte. En aquests casos, si l’afi liat/da resulta innocent 
i el Departament li retorna les retribucions deixades de 
percebre, aquest haurà de retornar al sindicat les quanti-
tats percebudes.
- Totes aquelles sancions per fets que, a criteri del Secre-
tariat Permanent, el dol no sigui intencional o directe.
- Casos en que les sancions, tot i no derivar directament 
de l’exercici de les nostres funcions hi tinguin un relació 
indirecta.

En tots els casos, l’afi liat/da, per rebre l’ajuda, es veurà 
obligat/da a que la defensa penal i/o administrativa hagi 
estat i sigui supervisada o portada a terme pels serveis 
jurídics del CAT, i a esgotar qualsevol via jurídica quan 
així li sigui indicat pels serveis jurídics del CAT. A més, 
en cas de guanyar-se els corresponents processos judi-
cials, i que el Departament li retribueixi els diners deixats 
de percebre, haurà de retornar a l’organització les ajudes 
rebudes.

Aquestes cobertures tindran un límit temporal màxim de 3 
mesos per les sancions fermes, temps  sufi cient per a  que 
l’afectat/ada aclareixi el seu futur professional laboral, i de 
6 mesos en els casos en què es produeixi una suspensió 
provisional.

En aquells casos en què es combinin els supòsits de sus-
pensió provisional a més de la sanció ferma a posteriori, la 
quantitat màxima possible a percebre serà la que vindria 
determinada per una suspensió provisional d’un total de 
6 mesos.

3- AJUDA PER SANCIONS O MESURES CAUTELARS 
AMB CANVI DE LOCALITAT DE DESTINACIÓ.-  

Les sancions que comporten un canvi de destinació poden 
generar una necessitat afegida a l’afi liat/da, bé sigui per 
les despeses de desplaçament o de lloguer d’habitatge 
addicional i aquestes despeses no venen cobertes per 
l’assegurança. Per aquest motiu, s’ha aprovat donar 
una ajuda consistent en 300 euros mensuals, fi ns a un 
màxim de 6 mesos, pels afi liats/des que rebin sancions 
que els comportin canvi de localitat de destinació, sem-
pre que aquest canvi de localitat de destinació comporti 
una distància addicional vers la situació anterior de més 
de 50 quilòmetres de la seva localitat de residència ha-
bitual i que el supòsit sigui un dels que queda cobert per 

l’assegurança contractada pel sindicat o pel programa 
núm. 2 del FUNDACAT.

En tots els casos, l’afi liat/da, per rebre l’ajuda, es veurà 
obligat/da a que la defensa penal i/o administrativa hagi 
estat i sigui supervisada o portada a terme pels serveis 
jurídics del CAT, i a esgotar qualsevol via jurídica quan 
així li sigui indicat pels serveis jurídics del CAT. A més, 
en cas de guanyar-se els corresponents processos judi-
cials, i que el Departament li retribueixi els diners deixats 
de percebre pels conceptes de les dietes, quilometratges 
i d’altres com a conseqüència del trasllat forçós, haurà de 
retornar a l’organització les ajudes rebudes.

3(BIS)- AJUDES PER SANCIONS O MESURES CAUTE-
LARS AMB  CANVI DE NIVELL (LLOC DE TREBALL 
AMB PLAÇA DEFINITIVA).-  

Les mesures cautelars amb canvi de nivell(lloc de treball 
amb plaça defi nitiva), comporten una pèrdua de part de 
les retribucions “estimades en aquell nivell” dins dels com-
plements específi cs, la qual cosa, eximeix de cobertura 
a la companyia asseguradora, ja que l’empresa no deixa 
de pagar el sou que correspon pel nou lloc de treball. Per 
aquest motiu, per rescabalar possibles previsions perso-
nals, s’ha aprovat donar una ajuda consistent en la tota-
litat neta deixada de percebre com a conseqüència de 
canvi de nivell per aplicació de mesures cautelars, a pagar 
mensualment, fi ns a un màxim d’un any.

4-   COBERTURA EN ELS CASOS D’INSOLVÈNCIA 
DEL CONDEMNAT EN PROCESSOS JUDICIALS DERI-
VATS DE LA TASCA POLICIAL.-   

No sempre les actuacions policials es resolen pacífi cament. 
En ocasions són els propis mossos qui resulten lesionats. 
L’art.116 del Codi Penal estableix que el responsable d’un 
delicte o falta penal també ho serà civilment pels danys i 
perjudicis que hagi causat amb la seva actuació.
De vegades el condemnat a indemnitzar és insolvent, 
de manera que resulta impossible el rescabalament dels 
danys soferts.
Aquest programa pretén minimitzar els efectes d’aquestes 
insolvències lliurant a l’afi liat/da una quantitat màxima 
de 300 euros. El lliurament d’aquesta quantitat, es farà 
efectiva en un sol pagament un cop s’hagi acreditat la 
insolvència del deutor (mitjançant la providència judicial 
expressa) i després que  s’hagi realitzat la presentació co-
rresponent de la demanda o reclamació per via judicial 
a l’administració, com a responsable civil subsidiària. A 
més, en cas de guanyar-se els corresponents processos 
judicials, i que el Departament li retribueixi els diners en 
qüestió, haurà de retornar a l’organització les ajudes re-
budes.

5- COBERTURA DE SANCIONS ECONÒMIQUES IM-
POSADES ALS AFILIATS EN PROCESSOS JUDICIALS 
DERIVATS DE LA TASCA POLICIAL.-   

El desenvolupament de la tasca policial porta aparellat el 
risc d’ésser denunciat. Alguna d’aquestes denúncies aca-
ben amb una condemna penal que en ocasions inclou el 
pagament d’una multa per rescabalar els danys dels per-
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ójudicats.
En aquells casos que el Secretariat Permanent valori que 
no existeix dol intencional es lliurarà a l’afi liat/da fi ns un 
màxim de 1000 euros per tal de minimitzar els efectes de 
la sentència condemnatòria.
Per benefi ciar-se d’aquest programa caldrà lliurar justifi -
cant d’haver realitzat el pagament de la multa.

En tots els casos, l’afi liat/da, per rebre l’ajuda, es veurà 
obligat/da a que la defensa penal i/o administrativa hagi 
estat i sigui supervisada o portada a terme pels serveis 
jurídics del CAT, i a esgotar qualsevol via jurídica quan 
així li sigui indicat pels serveis jurídics del CAT. A més, en 
cas de guanyar-se els corresponents processos judicials, i 
que se l’hi restitueixi la sanció econòmica, haurà de retor-
nar a l’organització les ajudes rebudes.

6- COBERTURA ECONÒMICA PER FUNCIONARIS 
EN PRÀCTIQUES QUE NO SUPERIN EL PERIÒDE DE 
PRÀCTIQUES.-  

L’afany per aconseguir que la nostra organització sindi-
cal esdevingui més útil i solidària ens ha portat a idear 
un programa pensat exclusivament pels funcionaris i fun-
cionàries en pràctiques. Aquest servei  va ser aprovat pel 
Secretariat Nacional del CAT en la reunió celebrada el dia 
26 de maig de l’any 2.009, i consisteix en una indemnitza-
ció econòmica en cas que l’afi liat/ada suspengui les pràc-
tiques, la qual cosa ajudarà a parar el cop, esdevenint un 
coixí que permeti redreçar la seva situació professional i 
personal. 

El CAT es compromet contractualment a indemnitzar amb 
la quantitat de 2500 � als/les afi liats/des que siguin decla-
rats “no apte” al fi nal del període de pràctiques i no esti-
gui immers en alguna de les causes que s’estableixen en 
l’apartat d’exclusions d’aquest programa.

CONDICIONS.-

1- Per gaudir d’aquesta prestació l’interessat/ada s’haurà 
d’haver afi liat al  CAT abans del 30/09/2010, havent  
d’abonar completament  la quota trimestral  en curs sigui 
quina sigui la data d’afi liació.
2- Per gaudir d’aquesta prestació, l’interessat/ada s’haurà 
de mantenir com a afi liat/ada i haurà de pagar totes i cada 
una de les quotes fi ns haver fi nalitzat el període de pràcti-
ques. En qualsevol cas per gaudir de la prestació s’haurà 
d’abonar com a mínim l’ import corresponent a  quatre tri-
mestres. 
3- Previ al lliurament de la indemnització, l’afi liat/da decla-
rat “no apte” haurà d’apoderar  als serveis jurídics del CAT  
per interposar quants recursos siguin necessaris contra 
aquesta resolució i s’haurà de comprometre a no desis-
tir del procediment fi ns aconseguir un pronunciament que 
posi fi , primerament, a la via administrativa i/o en segon 
lloc, si els serveis jurídics del CAT així ho estimen, qual-
sevol via jurídica. En el cas que el CAT aconsegueixi un 
pronunciament favorable i, com a  conseqüència l’opció 
de reingrés de l’afi liat/da al Cos de Mossos d’Esquadra, 
aquest haurà de retornar al sindicat la indemnització rebu-
da en el termini de tres mesos des del seu reingrés efectiu 
al Cos o en el termini de sis mesos en el cas que opti per 
la no reincorporació. 

4- En el cas que l’afi liat/da no compleixi amb les condi-
cions establertes en el punt anterior, el sindicat es reserva 
el dret d’exercir les accions legals que  cregui oportunes a 
fi  i efecte de vetllar pels interessos de l’organització.
5- La prestació es farà efectiva en un pagament únic el 
dia següent a la publicació de les llistes d’aptes i no aptes, 
un cop s’hagi realitzat l’apoderament requerit en el punt 3 
i s’hagi comprovat el compliment de tots i cadascun dels 
apartats d’aquest document, i després de la corresponent 
comunicació al sindicat per part de l’afi liat/da. 

EXCLUSIONS.- Queden exclosos d’aquesta prestació els 
afi liats/des que no superin el període de pràctiques per 
algun d’aquests motius,

- Accions o omissions comeses amb negligència inexcu-
sable.
- Accions o omissions comeses amb dol.
- Comissió d’infraccions penals o administratives
- Renúncia a seguir el procés selectiu.
- Motius relatius a règim disciplinari.

BESTRETES DEL FUNDACAT

A- EN ELS CASOS DE SANCIONS I SUSPENSIÓ DE 
FEINA I SOU COBERTES PER L’ASSEGURANÇA. - 

Quan un/a afi liat/da rep una sanció o mesura cautelar de 
suspensió de feina i sou, el sindicat tramita l’expedient a 
l’asseguradora, la qual després de diversos tràmits, paga 
la retribució deixada de percebre. Per tal  que l’afi liat/da no 
passi cap mes sense cobrar o cobrant menys, s’ha aprovat 
que, un cop comunicat el fet a la companyia asseguradora 
i que aquesta hagi assumit el pagament, el CAT avançarà 
a l’ afi liat/da el cobrament de les quantitats deixades de 
percebre mes a mes .
Per gaudir d’aquesta bestreta serà necessari signar prè-
viament un document de reconeixement de deute a favor 
del sindicat per la quantia avançada.

B- EN ELS CASOS DE PÈRDUA RETRIBUTIVA TEM-
PORAL COM A CONSEQÜÈNCIA DEL PASSI A UNA 
SITUACIÓ DIFERENT AL SERVEI ACTIU.-   

En ocasions es produeixen fets que modifi quen la nostra 
situació laboral. Tots estem exposats a patir malalties, ac-
cidents o fets desafortunats que tenen com a conseqüèn-
cia el nostre passi a una situació  diferent al servei actiu. 
En aquests casos pot ser que les retribucions a percebre 
continuïn depenent del Departament d’ Interior, o bé, que 
passin a dependre d’altres organismes com la Seguretat 
Social. En qualsevol cas, la tramitació de la paperassa que 
s’ha de dur a terme pot comportar que es produeixi, de 
manera transitòria, una pèrdua total o parcial dels ingres-
sos que es perceben habitualment. Aquest endarreriment  
de les quantitats a percebre, que en ocasions  pot arribar 
a un parell de mesos, pot suposar que no es pugui fer front 
a les càrregues mensuals que tots suportem.
Aquestes bestretes  han de servir per completar els in-
gressos percebuts fi ns a la quantitat que es percep habi-
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tualment. Un cop s’hagi regularitzat la situació l’afi liat/ada 
haurà de retornar les quantitats avançades pel CAT.
Per gaudir d’aquesta bestreta serà necessari signar prè-
viament un document de reconeixement de deute a favor 
del sindicat per la quantia avançada.

C- EN ELS CASOS DE PIGNORACIONS I/O EMBAR-
GAMENTS DE LA TOTALITAT O PART DEL SOU, COM 
A CONSEQÜÈNCIA DE MESURES CAUTELARS AD-
MINISTRATIVES O PENALS, PER TAL D’AFRONTAR 
LES POSSIBLES DESPESES DERIVADES DE DILI-
GÈNCIES DE PROCURADORS, I DE LES PÀCTIQUES 
DE PROVES PER GARANTIR LA MILLOR DEFENSA 
DE L’AFILIAT.-   

L’objectiu inicial d’aquesta bestreta és donar cobertura a 
situacions en que l’afi liat/da deixa de percebre les seves 
retribucions mensuals per estar immers en un procediment 
sancionador i, com a conseqüència, no pot afrontar les 
despeses de procuradors i possibles pràctiques de proves 
per garantir la seva millor defensa. Aquestes bestretes 
tindran un límit de 1000 euros per procediment, i fi ns un 
màxim de 3000 euros en cas d’acumulació de diversos. 

En tots els casos, l’ afi liat/ada que ha rebut la bestreta es 
veurà obligat/da, a que la defensa penal i/o administrativa 
sigui portada a terme pels serveis jurídics del CAT. 
Per gaudir d’aquesta bestreta serà necessari signar prè-
viament un document de reconeixement de deute a favor 
del sindicat per la quantia avançada. El termini màxim per 
retornar-la serà, un cop s’hagi normalitzat conjuntament 
el seu estatus laboral i de retribucions econòmiques, el 
còmput de fi ns a sis mesos acumulats.

CONDICIONS GENERALS

Benefi ciaris
Afi liats/ades al CAT que estiguin al corrent de pagament 
de les quotes sindicals i no hagin estat suspesos dels 
drets d’afi liació com a conseqüència d’un expedient intern 
sancionador. Per tenir dret a qualsevol de les prestacions 
del Fundacat, els afi liats/ades s’hauran de trobar (a data 
del fet causant) en situació administrativa en actiu o en 
serveis en altres administracions. En casos d’afi liats/ades 
en excedències voluntàries, aquest dret conclou en el mo-
ment de l’extinció de la seva condició de funcionari. 

Extensió del servei
La primera quinzena del mes de maig, el Secretariat Per-
manent presentarà i farà públic el balanç de l’any l’anterior, 
al mateix temps que presentarà els programes, bestretes 
i la dotació econòmica per aquell exercici, essent coberts 
tots aquells fets que estiguin subsumits en un dels supò-
sits recollits

Exclusions
Aquells fets que tot i estar coberts pel Fundacat s’hagin 
produït amb anterioritat a la data d’afi liació del benefi ciari. 
Per tenir dret a qualsevol de les prestacions del Fundacat, 
els afi liats/ades s’hauran de trobar (a data del fet causant) 
en situació administrativa en actiu o en serveis en altres 
administracions. En casos d’afi liats/ades en excedències 
voluntàries, aquest dret conclou en el moment de l’extinció 
de la seva condició de funcionari. 

Durada del servei i límit de les ajudes
El Fundacat entrà en vigor l’1 d’abril de 2008, els progra-
mes i les bestretes seran sotmesos a revisió cada anuali-
tat, i té una durada indefi nida. El servei es podrà dissoldre 
en qualsevol moment per acord del Secretariat Permanent 
del sindicat.

En el supòsit que esdevinguin fets recollits en el Fundacat 
en el probable cas d’exhaurir-se el pressupost anual, el 
CAT garanteix el seu pagament amb càrrec a la dotació 
pressupostària del posterior exercici i/o següents. En els 
casos d’excedents, aquests s’afegiran a la nova quantitat 
anual pressupostada.

Pagament de les ajudes
Les ajudes a lliurar es resoldran per rigorós ordre de comu-
nicació al sindicat. Per aquest motiu tan sols seran vàlids, 
a efectes de comunicació, aquells mitjans susceptibles de 
ser   arxivats sigui quin sigui el seu suport.

Requisits per al pagament de les ajudes
Els/les afi liats/ades hauran d’atendre tots els requeriments 
del sindicat que serveixin per aclarir els fets que donen dret 
a rebre les ajudes. Així mateix, els afi liats/ades hauran de 
lliurar tota aquella documentació que els sigui requerida i 
permetre, en aquells casos que es consideri necessari, la 
supervisió del procediment judicial corresponent.

Prescripció
S’estableix un període de prescripció d’un any natural 
per a la sol·licitud de totes les ajudes regulades al FUN-
DACAT.

El còmput del termini de prescripció s’iniciarà en els se-
güents moments:

PROGRAMA  1 i 1bis:  dia de defunció de l’afi liat/da o 
cònjuge.
PROGRAMA 2: dia en què es produeix resolució que posa 
fi  a la via penal o administrativa on es confi rma la pèrdua 
de les percepcions.
PROGRAMA  3 i 3bis:  dia en què es comunica a l’afi liat/
ada la resolució administrativa.
PROGRAMA 4: dia en què es rep l’auto o providència judi-
cial on es declara la insolvència del condemnat. 
PROGRAMA 5: dia en què l’agent hagi efectuat el paga-
ment de la sanció econòmica.
PROGRAMA 6: dia de la publicació de les llistes dels ap-
tes i no aptes a la superació de les pràctiques per accedir 
al CME. 

Solució de confl ictes
La interpretació del contingut dels programes i bestretes 
que integren aquest servei així com qualsevol altre extrem 
del mateix  correspon al Secretariat Permanent.

Qualsevol afi liat/ada que cregui que han estat vulnerats 
els seus drets podrà recórrer la resolució del Secretariat 
Permanent davant la propera assemblea ordinària del sin-
dicat.

Secretariat Permanent del CAT

CATalunya, maig de 2010.
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ó Catalunya Moss@ EmprenyatCatalunya Moss@ Emprenyat
La fi nalitat de la secció és donar una sortida a la ne-

cessitat que han manifestat molts afi liats d’expressar 
situacions surrealistes que estan patint. Aquesta via 
d’expressió és compatible amb la denúncia formal a 

l’administració i amb totes les mesures legals que es 
considerin oportunes. 

Oferim l’espai d’aquesta secció per a què expresseu 
el que us ha passat o us està passant.  Podeu utilit-

zar  pseudònim i no cal que poseu llocs i noms reals. 
Es tracta d’expressar les situacions absurdes, arbi-

tràries, injustes i poc ètiques de què som objecte

 ara és hora segadors, ara és hora que fem sega!!!

En primer lloc demano que si és possible, això es pu-
bliqui a les revistes dels sindicats, tot i que si així es 
fes, una còpia ja es trobaria circulant a través de la 
xarxa, de manera que com aquí ens coneixem tots, 
qui més qui menys ho haurà llegit.

Benvolguts companys, d’uns dies ençà, ens tro-
bàvem sentint autèntiques bogeries sobre el pla de 
retall de sous i pensions del Sr. ZP, més concreta-
ment els sous dels funcionaris. Molta gent i sobretot 
grans empresaris han vist com a molt positiva aques-
ta mesura, i evidentment, un gran tant per cent fent 
al·lusió a “y que se den con un canto en los dientes 
que aún tienen trabajo”.

Tots aquests individus no tenen en compte les opo-
sicions públiques, (on tothom en algun moment rea-
litzant l’esforç d’opositar hagués pogut accedir a un 
d’aquests criticats llocs de treball). 

On vull arribar?? Bé, jo des de molt jove (14 anys) 
vaig decidir que la feina que realment m’agradaria 
seria la de Policia ( a cadascú, l’impulsa un motiu 
diferent per accedir a certs llocs de treball), i que en 
quan pogués em presentaria a l’oposició per accedir 
a Mossos d’Esquadra. En el seu moment vaig pen-
sar que era un treball digne, no gaire ben mirat per 
molts, però digne i on posant un petit granet de sorra 
es pot ajudar a molta gent, sense que molts cops ni 
ens n’adonem.

M’he trobat en situacions, (en el temps que he treba-
llat a Barcelona a investigació i actualment a una uni-
tat de Seguretat Ciutadana), que de ben segur gaire-
bé tots us hi haureu trobat, en que en el moment que 
algú que s’ha vist desemparat o que necessitava aju-
da de debò, per petit que fos el seu problema a ulls 
de tercers, i la Policia ha estat al lloc, t’ho han agraït 
de tot cor, i et sents afortunat d’haver triat aquesta 
feina. Són molts els exemples, des d’ajudar en un 

accident de trànsit, a agafar un furter en el mateix 
moment de sostreure algun efecte d’alguna perso-
na descuidada, o bé molts casos de violència de gè-
nere, on en incomptables ocasions molts companys 
s’han jugat el físic, sense oblidar actuacions d’unitats 
com ARRO, BRIMO, i les UI/ATI quan resolen algun 
complicat cas (en tot cas seria impossible enumerar-
ho tot).

Des que vaig entrar a Mosso, tot seguint les cartes, 
revistes, webs de sindicats i de la casa m’he adonat 
del molt que ha costat poder assolir un nivell salarial 
i la consecució de certes millores, que tot i que jo no 
veig adient als riscos que correm pel sol fet de vestir 
un uniforme, no ens podíem considerar mal pagats, 
comparant-nos amb tal i com es trobava la resta de 
la gent (ETT, contractes escombraria, etc.). 

Però veient el panorama, molts cops m’he desani-
mat, tot i que soc una persona que, fi ns el passat 
27 de maig, tenia l’esperança que tanta ineptitud 
s’acabaria un dia o altre, i que la nostra feina servia 
realment per alguna cosa més que per a fer pujar 
les estadístiques i que més d’un alt comandament 
s’emportés les felicitacions sense gairebé haver tre-
pitjat el carrer, o que el polític de “teatrillo” de torn 
s’emportés els mèrits, tot omplint-se la boca mentre 
deixava entreveure als mitjans de comunicació (arma 
poderosa) que castigaria a qui es portés malament i 
que tot funcionava millor després de fer neteja sota 
el seu mandat.

      
 Però veient el panorama, molts cops m’he 
desanimat, tot i que soc una persona que, fi ns el 
passat 27 de maig, tenia l’esperança que tanta 
ineptitud s’acabaria un dia o altre, ....  
             

“

“
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Per què faig esment de tot això? Bé, és senzill, l’altre 
dia un company, de qui en molts pocs mesos n’he après 
moltíssim, com a persona sobretot, em comentava: 
“T’adones que per millorar es fan reunions, congres-
sos, es pacta, se’ns demanen coses a canvi i es pot 
trigar mesos a signar un acord, i que ara, per a retallar-
nos amb la aprovació d’un paper en un sol dia n’hi haurà 
prou?. Doncs bé, aquest és el paperot de fantasia dels 
polítics”, i ara en data 28/05 li dic des d’aquí, quina raó 
tenies tu!. Té raó, hem estat donant el do de pit (ja no 
només nosaltres, si no la resta de funcionaris també), 
sense personal sufi cient, complint serveis per a suplir 
mancances negades per la casa, rebent negatives a 
coses que ( en el nostre cas per posar un exemple re-
cent l’armilla interior on han fet falta dos companys fe-
rits o material per a Trànsit) realment són necessàries, 
i mentre s’aprovaven autèntiques barbaritats, gastant 
diners de forma innecessària, com la polèmica ISO.

Aquestes polèmiques 
per extensió a d’altres 
funcionaris, i cada 
branca amb les seves 
reivindicacions s’han 
donat a totes les ad-
ministracions, des del 
nivell local al nivell esta-
tal, però per malgastar a 
interès dels de sempre 
no ha calgut gaire: crear  
onze ministeris ( per ex. 
Igualtat o vivenda amb 
els seus corresponents 
càrrecs de confi ança), 
viatges ofi cials, pen-
sions vitalícies, cime-
res on es paguen ban-
quets als convidats, 
delegacions catalanes 
arreu d’Europa, medici-
na gratuïta per a tothom 
qui s’empadroni i cotitzi 
un mínim, encara que 
per lo bajini s’emporti 
més que alguns de nosaltres, ajudes de 9000 milions 
d’euros a Grècia (però si no deixen de dir que no tenim 
un PUTO DURO), etc. Per no nomenar que els qui s’han 
aprofi tat del poble embutxacant-se diners de tots, no 
ho pagaran mai i a més se’n riuen de tots nosaltres, o 
qui guanya moltíiiiiiiissims diners i pes infl uències polí-
tiques declara el que vol.

Després de tot, ara pagarem els de baix, els de sempre, 
però en comptes de deixar de guanyar amb una conge-
lació de sous, nooooo, ens prendran diners, que ja és el 
que em faltava per sentir (Sr. ZAPATERO i companyia, 
tenim famílies, vivendes que pagar, i si ens apuja els 
impostos i ens abaixa els sous, de ben segur que no se-

ran vostès qui les passaran putes per arribar a fi nal de 
més).

Tot i que a casa meva sempre s’ha viscut el socialisme, 
no soc partidista, ni ara em considero representat per 
cap partit polític, però recordem fent memòria, que les 
davallades econòmiques més grans d’aquest país han 
estat amb els Socialistes al cap davant, i que desgra-
ciadament no tenim cultura política sufi cient per veure 
més enllà de PSOE i PP (i en alguns casos a Catalunya 
CIU), així que s’aniran passant una pilota la qual ningú 
sap en mans de qui explotarà.

Ara ha arribat un moment, on ja no serveix de gairebé 
res mobilitzar-se (de debò creiem que ha fet molt mal 
concentrar-se, o farà gaire mal la vaga general?, que 
per cert, ja arriba molt tard senyors!). Ja ens han retallat 
i molt, i no sé vosaltres però jo després de la indignació 

i pensar que el pròxim 
serà pagar la vaselina, 
trobo que ens hem de 
posar tots d’acord i a 
una. Ara no val el “No, 
jo no vull quedar mala-
ment, que vull ascendir 
a X”, o que “el meu PGA 
baixarà”,, no senyors, 
ara TOTS hem de ser 
un, des dels comana-
ments a l’últim agent, 
des de les especialitza-
cions a les USC, també 
podem fer molt de mal, 
i els polítics ho saben, i 
no cal que us digui com, 
cada qual segur que 
sap com, mireu trànsit, 
com l’administració 
temola quan se sent 
algún rumor de es 
denunciarà menys. 
Quant recaudarà 
l’administració per de-
nuncies de trànsit? I 

per les nostres D10?, i per les denúncies administrati-
ves d’altres tipus? Molts (no cal que digui res més però 
les denuncies administratives, cap agent está obligat a 
formular-les, amb un avís verbal a discrecció del agent 
n’hi ha prou, sí?).

També vull fer esment de que ara ens han fet mal a 
tots, i qui de dins del nostre cos ens vulgui fer veure 
que està de part dels de dalt o que la cosa no està tan 
fotuda (aquesta bonica paraula que és la motivació), 
per a mi i moltíssims altres, estarà en contra de tots, 
o sigui que qui es vulgui decantar cap a la política que 
s’ho pensi, que ja n’estem farts de ser un juguet elec-
toral, ara ja no.

COMPANYS, ARA ÉS HORA QUE ENS FEM SEN-
TIR, JA NO SOM UN COS MINORITARI, 

ARA ÉS HORA QUE FEM SEGA!!



24

l’e
vo

lu
ci

óAra s’aprofi taran que molts de nosaltres (de moment 
no m’hi vull incloure) davant la retallada, quan surti un 
dispositiu amb HORES, s’hi apuntaran, i així seguirem 
suplint les mancances, tot i, no ens enganyem, estant al 
nivell del 2006 (m’ho direu per Nadal).

Senyors dels sindicats, on estem pagant cada cert 
temps una quota, no només per a casos puntuals, 
sinó per a que defenseu els nostres drets, des de 
la present vull demanar-vos unitat a tots els sindi-
cats i mesures reals a prendre (no mobilitzacions), 
de forma coordinada per tal de fer mal allà on s’ha 
de fer mal, no em vull resignar a pensar que s’en 
surten amb la seva emportant-se uns diners que no 
els pertanyen i ja està i ja està, que així es queden 
les coses.

Des d’aquí ho demano també a la resta de companys 
a nivell estatal (CNP, PGC, PL, etc).

Gràcies per haver dedicat uns minuts a llegir aquest 
escrit, ja que senyal que també et trobes indignat i 
amb ganes de reaccionar.

COMPANYS, ARA ÉS HORA QUE ENS FEM 
SENTIR, JA NO SOM UN COS MINORITARI, 
ARA ÉS HORA QUE FEM SEGA!!

Un MOSSO indignat!

l’abraçada de l’òs o de judes?



25

cat-m
e

cat-
solidaricatsolidaricat

A principis de junys representants del CAT varen fer 
entrega dels 1000 euros del SolidariCAT a Amics de 
la gent gran, l’entitat que el afi liats/ades presents a la 
reunió del Secretariat Nacional de fi nals de maig va-
ren escollir com a entitat guanyadora del XIIè Solida-
riCAT. Vàrem aprofi tar l’entrega del premi per parlar 
amb representants de l’entitat per tal de conèixer una 
mica més la organització  i dur a terme una entrevista 
amb el director/gerent d’Amics de la gent gran. 

Amics de la gent gran és una organització de volun-
tariat que treballa per millorar la qualitat de vida de 
la gent gran. La seva missió és lluitar contra la sole-

dat i la marginació de les persones grans mitjançant 
l'acció de voluntaris i la sensibilització de la societat. 
Els seus voluntaris acompanyen a 749 persones 
grans a diversos indrets de Catalunya: els visiten als 
seus domicilis, els donen suport per sortir al carrer, 
comparteixen amb ells berenars, tallers, festes tradi-
cionals, etc. Tot plegat perquè tornin a sentir-se es-
timats i integrats socialment, una de les condicions 
clau per a l'envelliment actiu i la prevenció de la de-
pendència. També duu a terme una important tasca 
de sensibilització social per donar visibilitat al proble-
ma de la soledat que pateixen tantes persones grans 
a casa nostra.

“SOLIDARICAT”, és una iniciativa dels afi liats del CAT que han considerat que calia expressar d’una for-
ma més pública les seves inquietuds socials d’acord amb els principis ideològics de la seva organització 
vers els drets humans, la justícia social, la solidaritat, l’internacionalisme i l’autonomisme.

Així és com neix el “SOLIDARICAT”, una altra forma de fer “TEAMING”, de tal manera que, mitjançant 
part del superàvit pressupostari existent al CAT, seran els afi liats del CAT qui compartiran les seves in-
quietuds per destinar, trimestralment, una partida econòmica de 1000 euros a l’ajuda de caràcter social 
i humanitari. 

Podeu consultar les bases del “ SOLIDARICAT ” a la nostra pàgina web.
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ó1.- Ens podries defi nir en quatre paraules 
l’associació d’Amics de la gent gran.

Amics de la gent gran som una Fundació que lluitem 
contra la soledat de les persones grans. Els més de 
500 voluntaris de l’entitat dediquen part del seu temps 
lliure a acompanyar les persones grans que viuen  aï-
llades de la societat. Es calcula que a Catalunya hi ha 
més de 150.000 persones més grans de 65 anys que 
estan soles.

2.- Quin tipus d’accions dueu a terme?.

El programa emblemàtic d’Amics de la gent gran és 
l’acompanyament a domicili, que consisteix en la visita 
setmanal d’un voluntari a una persona gran, sempre a la 
mateixa persona gran. Amb el pas dels anys, s’acaben 
fent amics.  Altres activitats 
que duem a terme per tren-
car l’aïllament són les visites 
de grups de voluntaris, les 
vacances a l’estiu, les sorti-
des, els acompanyaments 
en les gestions fora del do-
micili i els acompanyaments 
al malalt.

3.- Quines són les carac-
terístiques de les perso-
nes a les quals dirigiu les 
vostres accions?.

La solitud és un mal silenciós 
que s’instal·la en els menja-
dors, les habitacions..., tot 
i que no discrimina, és cert 
que les principals víctimes 
són dones de 85 anys que viuen soles, sense fi lls ni com-
panys i amb problemes de mobilitat. 

4.- Quines són les principals mancances i necessi-
tats de la gent gran?.

És un col·lectiu que ha viscut la guerra civil i la postgue-
rra, que han tingut cura dels seus parents, són perso-
nes que han tirat endavant malgrat tot. I ara, es troben 
amb problemes de salut i sols. Necessiten tenir contac-
te amb el món, necessiten afecte i, evidentment, neces-
siten disposar de recursos econòmics per fer front a les 
despeses que es deriven del seu estat de salut.

5.- Les persones grans són vulnerables perquè la 
societat no les respecta?. Creieu que això pot ser 
un indicador de fets delictius contra la gent gran?. 
Desenvolupeu alguna tasca o acció comuna de pre-
venció amb els cossos de seguretat?.

No és que la societat no les respecti, és que simple-
ment no les veu. La vulnerabilitat de les persones grans 

és fruit de la seva invisibilitat. I d’això se n’aprofi ten tots 
aquells que en són conscients. Què millor que una per-
sona gran que viu sola per ser víctima d’una estafa! Se-
ria fantàstic establir alguna mena de col·laboració amb 
els cossos de seguretat per tal de fer arribar al col·lectiu 
de persones grans alguns consells que els ajudessin a 
evitar ser víctimes dels estafadors. 

6.- Quins són els riscos que més pateixen les per-
sones grans?.

Els nostres grans tenen moltes coses per ensenyar-nos i 
transmetre’ns. Els hem d’escoltar i, per tant, no els podem 
deixar sols. La pèrdua d’autonomia i de contacte amb 
altres persones té com a conseqüència la impotència, 
no només davant el risc evident de trobar-se sol davant 
una caiguda o accident a la llar, sinó també, com comen-

tàvem, la vulnerabilitat da-
vant qualsevol incident de la 
vida diària.

7.- De quina manera actua 
la societat amb les perso-
nes grans?. Quins canvis 
socials i/o culturals serien 
necessaris per pal•liar la 
soledat emocional de les 
properes generacions de 
gent gran?.

No tothom és igual, hi ha per-
sones que si que tenen cura 
dels grans, però en general hi 
ha un buit en les relacions en-
tre joves i grans. Des d’Amics 
de la gent gran, treballem les 

relacions intergeneracionals 
amb les escoles aprofi tant la diada de Sant Jordi. Aquest 
any 750 escolars han regalat roses a persones grans que 
viuen en residències. L’experiència ha estat fantàstica!

8.- Què cal per ser voluntari?.

Un voluntari és una persona molt generosa que no bus-
ca en la seva acció una recompensa de cap tipus ni 
emocional ni espiritual. Un voluntari ha de ser algú dis-
posat a regalar afecte i companyia 

9.- Com a Amics de la gent gran, quin missatge do-
naríeu a la societat?.

Entre tots hauríem de tenir cura de les persones grans, 
ens hauríem d’aturar un moment i mirar al nostre en-
torn per detectar tots aquells casos de persones que 
estan soles i que els podem ajudar amb només una 
visita o una trucada de tant en tant. Darrera de moltes 
fi nestres, hi ha ulls que ens miren i que no obtenen cap 
resposta a la seva solitud.

Xerrada solidària amb la gerència d’Amics de la gent gran
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prevaricació a l’ARSET i a la RPMB en relació 

al perill d’infecció a Dones
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óQuines tonteries que s’inventen els sindicats de classe, tant CCOO com UGT, els principals interessats en 
que tinguin representació sindical dins el CME són l’Administració i el poder polític.

UGT i CCOO van ser els sindicats que van signar el pacte de la vergonya, gràcies a ells tenim un quadrant 
indigne i malparit.

Gràcies als sindicats de la patronal els mossos encara no tenim regulada la jubilació anticipada.
Gràcies als sindicats institucionalitzats no tenim formació dins l’horari laboral, la nostra mancança  és el seu 
negoci.

Ara recorren a tot Europa negres tempestes neoliberals que volen destruir la cons-
trucció de l’Estat del benestar (jubilació als 70 anys, més anys de cotització, menys 
prestacions…el caos) i els sindicats tradicionals són còmplices necessaris d’aquest 
procés.

A l’ertzaintza el sindicat majoritari és el corporatiu ERNE, ells ja han pactat la jubilació 
anticipada, fan menys hores, ja els hi subvencionen les armilles…en fi  els sindicats 
corporatius han lluitat i estan guanyant partides a l’administració i això gràcies a que 
UGT no està representada i que CCOO té una representació marginal.

Companys, refl exionem-hi!

l’e
vo

lu
sempre corporatius 
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Tots els funcionaris i fun-
cionàries de la Generalitat te-
nen un premi per anys de ser-
veis prestats a l’Administració 
(Art. 18 del Decret 295/2006).

Al cos de moss@s han passat ja 
4 anys des de què els sindicats 
SAP-UGT, CCOO i APESME 
signessin aquell nefast acord 
per tots conegut com “L’ACORD 
DE LA VERGONYA” (Acord 
GOV/193/2006).

En el punt 6 d’aquest Acord de 
la Vergonya el dia de vacances 
addicional es va transformar en 
l’abonament d’una gratifi cació 
econòmica valorada en un mò-
dul de 118 euros. 

En el Pacte signat el 22 desembre 2009 per a l’escala 
de suport del CME a proposta del representant de  
l’AFITCME -escala de suport- en el Consell de la Po-
licia, es van acordar les mateixes condicions de com-

una altra conseqüència de l’Acord de la vergonya

pensació que reconeix el Decret 
295/2006. 
 Amb la retallada de sous dels tre-
balladors i treballadores funciona-
ris aquest Acord encara ens perju-
dica una mica més.

Als funcionaris i funcionàries als 
que se’ns va imposar la gratifi ca-
ció econòmica en lloc del dia addi-
cional de vacances, veiem com 
aquest mòdul ha vist disminuir 
la seva quantia fi ns arribar 
a uns irrisoris 112 euros. En 
canvi, qui disposa del dia de va-
cances addicional, no ha vist reta-
llada la jornada laboral a gaudir tot 
i la crisi.

Ja hi tornem a ser, el CME sempre 
perjudicat pels interessos ocults 

dels sindicats de classe !!

Albert FIGUERAS TORNÉ
Delegat del CAT-ME a la RPPO i a la RPTE.

es queden el 4% + IVA cada cop que 
consumeixes

El poder econòmic té sotmés al poder polític. Ells s’ajuden mútuament: els bancs condonen deutes 
i els polítics els hi tornen els favors utilitzant els pressupostos públics.

I el poble treballador ha de pagar la crisi que han provocat l’especulació 

fi nancera. Davant d’això reclamem: Que l’import del Pla de pen-
sions i l’import del val menjador, del val de roba, dietes ... 
vagi a les nostres nòmines !!

a la salut de la banca!!

preses de pèl
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nou servei sindical: conveni amb Groupama seguros

30

Groupama assegurances, 1a mútua d’assegurances d’Europa, ofereix als afi liats/ades i familiars del CAT un 
10% de descompte en la contractació d’assegurances d’auto, llar i vida risc.
Groupama també ofereix preus especials en assegurances de SALUT als afi liats/ades al CAT i als seus 
familiars directes.
Groupama assegurances és una companyia que ens ofereix un servei fonamentat en la proximitat, el con-
tacte personal i l´agilitat en la resposta.
Per gaudir d´aquesta oferta us heu de posar en contacte amb: Sergi Vila Lladó. C/ Bailèn, 19 08010 
Barcelona . Tel: 93 265 10 43/638 062 244.  sergi.vila@groupama.es

Des de fa unes setmanes el CAT us està fent 
arribar a tots els afi liats i afi liades el carnet en 
format USB amb dues Gb de capacitat en el qual 
hem incorporat 100 Mg d’informació (Temaris, 
PNT’s, DAD’s, ...).
Feu servir aquest carnet USB sabent que perta-
nyeu a l’únic sindicat corporatiu i independent.

i f ili d l CAT

carnet USB del CAT
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el confi dencial

el confi dencial és la secció de 
l’Evolució en la que podeu participar 
expressant aquells fets, situacions, 

etc. que  passen o poden passar però 
que no acostumen a «veure la llum».

sabies que ...?

sabies que ...?

sabies que ...?

el confi dencial

Els gossos de la unitat canina gràcies a la DGP estan 
en condicions inhumans. Al no estar emparats legal-
ment, la DGP els maltracta no posant els mitjans i 
recursos necessaris per al seu manteniment en con-
dicions adequades.

Un comandament de l’ARRO convidat a l’Academia de policia Basca, va agafar una turca 
de tal magnitud que no hi havia prou tovalloles per netejar els seus vòmits?

Que s’ha creat una plaça de tècnic de seguretat viària de grup A i que 
no existeix aquesta titulació ja que està feta a mida de l’historiador  
Rafel Olmos?

Que dins el dep. Interior CiU va col·locar gent afí amb plaça de funcionari abans de desallotjar el go-
vern i que aquests han fet el que han pogut per immobilitzar el departament?

Que els últims estertors dels polítics que dominen el departament es tradueix en un seguit de concursos 
de facultatius per col·locar a la gent afí?




