
  
 

 
 
 
  

NO CRITIQUEU EL SAP, US HI JUGUEU UN EXPEDIENT DISCIPLINARI 
 
Volem posar en coneixement de tots els companys i companyes uns fets 
ocorreguts entre el sindicat SAP-UGT i un company mosso, que va gosar 
criticar durament la seva política sindical en un grup de facebook, tot s’ha 
de dir, tancat només per moss@s i les greus conseqüències que pot 
comportar per aquest agent.  
 
Així, a través del foro “La Unió fa la Força”, un company mosso va fer un 
comentari on feia referència a SAP-UGT,  amb termes despectius i humor 
negre, derivat tot plegat de que en aquells moments el sindicat SAP-UGT 
estava pactant amb la casa el nou horari que se’ns ha aplicat.   
 
Al poc temps de fer aquest comentari, va rebre una citació de la DAI on 
constava que havia de presentar-se a judici per un delicte per injúries 
greus amb publicitat i una falta d’amenaces per uns comentaris que va fer 
contra el SAP-UGT al grup del Facebook “La unió fa la força”,  el 19 de 
desembre del 2014 (tenen la pell prima...). Aquesta  denúncia va ser 
interposada pel Sr. Josep Gàzquez Cuenca, com a Secretari General de la 
Federació de la Seguretat Pública (FEPOL), Secretari General de SAP-UGT. 
 
El company mosso es va presentar al judici i el primer que va fer es parlar 
amb advocat del SAP-UGT per arribar a un acord, demanant disculpes pel 
seu comentari i donar-li la publicitat que calgués per tal de no arribar a seu 
judicial, amb la gravetat que això suposa per a un agent del CME per un 
simple comentari de facebook.  
 
La resposta de SAP-UGT va ser que no, que això no hi havia manera 
d'arreglar-ho. Fins i tot en prendre’ls declaració, el Secretari General de 
SAP-UGT i alguns delegats del mateix sindicat van escenificar una 
autèntica obra de teatre, fins i tot manifestant que tenien por d’anar a 
treballar i del que el company els pogués fer. 
 



  
 

 
 
 
  

El resultat de tot això és que al final al company mosso se li ha imposat 
una multa de 150 euros per una falta d’amenaces. 

 

Després va entrar en 
joc la DAI i a més de la citada multa li han imposat una sanció d’un mes 
de suspensió de sou i feina. 

Ens resulta del tot inexplicable que un sindicat de mossos decideixi 
denunciar penalment per fer comentaris en un grup tancat de facebook. 
Tothom te dret a respectar i a defensar el seu honor. Només faltaria!!. 
Però en aquest cas es tractava d’un comentari potser desafortunat, fora 
de lloc, de mal gust o desagradable, fet en un moment en el que es va 
veure afectat per les modificacions horàries que ara ja patim, i a més el 
company va demanar disculpes! 
 
SEMBLA MENTIDA QUE UN SINDICAT HO PORTI AL JUTJAT I LA DAI 
DIRECTAMENT. I EL PITJOR, NO ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE PORTEN A 
DIFERENTS COMPANYS A SEU JUDICIAL PER COMENTARIS FETS A LA UNIÓ 
FA LA FORÇA.  
 
Així doncs, estigueu molt alerta amb les accions d'aquest sindicat, perquè 
no s'ho pensen dues vegades si us poden fer la traveta i, a més, compten 
amb tot el suport de la Direcció General de la Policia que actua a través de 
la DAI sense miraments . 
 
  

                       , la força corporativa dels moss@s ! 
 

 
 
Barcelona, a 2 de desembre de 2015 


