
 
 

 
 
 
   

NOMENAMENT D’UN MAJOR A MOSSOS? 
AQUESTA ÉS LA PRIORITAT?  

ENS OPOSEM ABSOLUTAMENT 
 
Ahir, una vegada més, ens vam assabentar per premsa d’un fet massa rellevant a mossos. 
Tot i que fa pocs dies va haver-hi Consell de la Policia no ens van informar de res. Però 
això ja no ens sorprèn. 

El fet és que segons es va publicar i hem pogut confirmar, el DGP Albert Batlle va anunciar 
als comandaments presents en una reunió que tornarà a ocupar-se el càrrec de Major del 
cos i aquest seria ocupat pel comissari en cap Sr. Trapero. 

Volem expressar la nostra màxima disconformitat. No hi ha cap motiu operatiu que 
faci que sigui necessari aquest “ascens a dit”. Però en canvi si perpetuaria en aquest 
càrrec al Sr Trapero fins que marxi voluntàriament o es jubili. Recordem que al cos 
de mossos no existeix la degradació. Per poder fer canvis s’hauria de canviar la llei. 

Però el que ja no té nom és que aquest ascens inclou un augment de sou de 5.380 
euros anuals. La resta de funcionaris, mossos inclosos hem patit unes retallades 
brutals els darrers anys. Aquest any ens han pujat un 1%. 

Aquestes retallades ens han afectat de manera molt greu en material (botes, 
uniformitat, instal·lacions, munició, vehicles i un llarg etc...) i drets adquirits com el 
val menjador, bufanda, fas... La resposta sempre és la mateixa. No hi ha diners o la 
llei no ho permet. I per això sí que hi ha diners? Per un càrrec de confiança 
innecessari i amb cost econòmic en aquest moment? Ara? De debò? Quan 
funcionem amb normalitat en recursos i recuperem tots els drets econòmics i els 
que no ho són que hem perdut, potser serà més acceptable per als agents. Però des 
que va sortir la notícia no hem parat de rebre queixes i mostres d’indignació per part 
dels mateixos. I amb tota la raó. 

El prestigi d’un cos policial no es guanya creant càrrecs de mariscals o majors. Ni decorant 
a aquests amb totes les medalles possibles. Es guanya amb la bona feina. I els mossos la 
fem. I han de ser valorats. Però no amb aquests “premis” personals i tal com hem dit, 
menys en aquest moment. 

Esperem que això no passi de ser una intenció  i demanem les oportunes explicacions.  

, la força corporativa dels moss@s ! 
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