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NOSALTRES TENIM MEMÒRIA i L’HEMEROTECA HO DIU TOT! 

Ja sabem el NUL valor de la vostra paraula. 

 

Que els membres del Cos de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra ens 

hem sacrificat, per una vegada més donar el millor servei en el pitjor dels 

escenaris, ho ha pogut constatar la majoria de la ciutadania. 

Com sempre, l’esforç i sacrifici per part del col·lectiu ha estat màxim! 

El passat 2 de maig, el MHP Sr. Joaquim Torra manifestava i reconeixia que en el 

sí del Govern s’havia discutit i acordat refer i revisar els criteris per no excloure 

als agents de la policia de la Generalitat de la paga de reconeixement, en forma 

de complement de productivitat extraordinari. Aquesta “paga” s’aplicaria als 

funcionaris que havien participat de manera activa i amb sacrifici per fer front a 

la pandèmia ocasionada pel Covid19.  
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El propi Conseller d’Interior Sr. Miquel Buch va titllar d’incoherent que es 

produïssin distincions entre treballadors que havien lluitat contra la pandèmia.  

 

El 26 de juny, era la Consellera de presidència Sra. Meritxell Budó qui reconeixia 

que mossos havíem estat “a primera línia” i que, per tant, hi havia la intenció de 

incloure a la policia de la Generalitat, en aquesta paga.   
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Doncs finalment, la policia de la Generalitat de Catalunya-Mossos 

d’Esquadra hem quedat exclosos d’aquest reconeixement. 

Sembla ser que el MHP Sr. Torra, i les explicacions donades pel conseller 

d’interior Sr. Buch no han estat suficients o creïbles per tal de què alguns/nes 

membres del Govern hagin assimilat que els membres del cos de la policia de la 

Generalitat-Mossos d’Esquadra també “han vist alterats els seus horaris, els seus 

torns de treball, tasques habituals i fins i tot la ubicació on normalment presten 

el seu servei. Han mantingut de forma continuada durant més de dos mesos i 

han incrementat la intensitat del treball.” Aquesta ha estat la motivació presa en 

consideració per tal de ser d’inclusió en aquesta paga de reconeixement. 
 

Com a organitzacions sindicals ens congratulem de l’aplicació d’aquest 

reconeixement més que merescut per al personal sanitari.  

Com a sindicats policials, considerem intolerable el tracte i la gestió 

efectuada per part del Govern en una qüestió com la que ens ocupa. 

Decisions com aquesta, diuen molt de la poca estima que determinats 

governants tenen cap a aquest cos policial. 

Perquè els responsables del Govern, en cas que torni a arribar una 

situació semblant, sinó es pot dir que malauradament quasi hi som. Com 

que moss@s no som importants i rellevants, caldrà esperar la mateixa 

resposta professional i exquisida que hi va haver durant l’estat 

d’alarma? ...  Vostès es poden fer la resposta!! 
 

En conseqüència, i ens adrecem públicament a aquells membres del 

Govern que han decidit excloure al Cos de Mossos d’Esquadra d’aquest 

reconeixement, a replantejar-se la seva decisió i esmenar, tal com 

proposava el President, una decisió arbitrària que no es correspon amb 

la realitat. 

En cas contrari, els emplacem a què ens traslladin les seves motivacions 

en la presa d’aquesta errònia decisió. 

 


