
 

www.spc-me.cat 
www.elsindi.cat 

 www.sme-mossos.cat 

 

SPC      CAT   SME 

 
 

 Per la DIGNITAT del CME Conseller.  
 
Des de la 3SINDICAL, aquest dissabte 2 de Maig de 2020 hem adreçat escrit a l’Honorable Conseller 

d’Interior, el Sr. Miquel Buch i Moya. En el contingut de l’escrit fem menció a la situació que ha 

generat el “premi” econòmic en forma de paga única per diversos col·lectius de treballadors públics. 

Un “premi” que s’estableix per la tasca d’aquests dies davant el COVID-19 i que ha comportat estar 

exposats a les adversitats de l’esmentat virus. 

Aleshores, exposem la gran sorpresa quan ens assabentem que els mossos d’esquadra quedem 

fora d’aquesta proposta. O potser no tan sorpresa, per què malauradament ja ens tenen 

acostumats a despropòsits i que sempre ens deixin a l’estacada. I això, no pot quedar així ! 

Li hem recordat al Conseller, que des de l’inici de la crisi sanitària, els agents del cos de mossos 

d’esquadra també han estat en primera línia, amb risc per a la pròpia salut i la de les seves famílies, 

per a garantir les mesures de confinament i evitar així la propagació del virus i salvar vides, davant 

la possibilitat de col·lapse sanitari. Que aquest estar en primera línia de moss@s, s’ha realitzat a 

més a més amb les greus mancances que hem tingut en material de protecció per fer front al 

COVID-19, i que llargament han estat denunciades per les organitzacions sindicals. 

Prova d’això, és que dels 17000 i escaig mossos en plantilla, gairebé 2000 estan” fora de combat” 

per ser positius del virus o possibles positius en altres casos. I amb aquesta dada tan objectiva amb 

la que es veu perfectament la greu afectació al cos de mossos, li hem recordat que com poden tenir 

valor a dir que som un col·lectiu que no s’ha posat en risc en aquesta crisi? 

Aquest divendres 1 de maig, en directe davant els mitjans de comunicació, en al·lusió a altres 

treballadors, el Conseller manifestava “ El cos de (...) té una feina específica i indispensable, com 

cobrir les emergències al marge de la Covid-19.” El Conseller, no parlava dels mossos, No!. No 

obstant, li hem recordat al Conseller, que el cos Mossos també té una feina específica i 

indispensable, com cobrir les emergències al marge de la Covid-19 , i ho hauria de saber! 

Poc abans d’aquestes declaracions, el mateix Conseller en una piulada a twitter deia textualment: 

“Els objectius futurs han de ser els mateixos: Dignitat, igualtat i oportunitats”. Doncs actuï 

Conseller! Només li demanem que això que ha escrit ho apliqui sempre al col·lectiu de mossos 

d’esquadra. 

Sr. Miquel Buch, com a membre del Govern que és, i com a propi Conseller d’Interior, defensi com 

cal al col·lectiu davant la resta de membres del Govern. És precís i necessari que en cas de portar-se 

a terme aquesta proposta de “premi” tan merescuda per alguns professionals, també hi estigui 

inclòs el Cos de mossos d’esquadra. L’esforç fet pel col·lectiu, ho mereix! 

 


