
 

 
 

Fer-se vell en aquest Cos 
 
El Cos de Mossos d’Esquadra necessita una reestructuració interna urgent a més d’ampliar 
l’actual plantilla.  
 
Cada cop som menys els agents fent “carrer” quan és la veritable imatge de la policia per la 
societat.  
 
Els motius són evidents. Les convocatòries d’especialitats i categories professionals són la 
oportunitat  pels que fan carrer per sortir-se’n de la precarietat laboral en la que es troben, i a més 
cal afegir la quantitat de treballadors amb problemes físics que limiten les seves funcions. 
 
Per això, a la Casa no li surten els números. S’està exprimint els pocs que queden treballant al 
carrer, fent torns i en caps de setmana a 12 hores. No se’ls cuida ni se’ls reconeix. La mala gestió 
dels recursos humans comporta conseqüències nefastes (manca d’efectius operatius, falta de 
recolzaments, pitjor qualitat del servei, més desmotivació, manca de formació, pèrdues en les 
condicions laborals, negació de permisos, llicències i vacances; nociu clima laboral amb més 
conflictes, foment de l’egoisme, manca de lideratges, ...) 
 
El Departament no està aplicant polítiques preventives i segueix fent oïdes sordes a les nostres 
demandes davant el gran número d’agents joves que estan fent tasques “de despatx” quan 
podrien estar al carrer i rellevar als de més edat i amb més anys de servei que porten tants 
anys en primera línia, fent torns rotatius i horari nocturn. No és d’estranyar l’augment de 
treballadors/res amb disfuncions i patologies que requereixen adaptacions del lloc de treball, 
passis a segona activitat o declarats amb invalideses permanents. 
 
En canvi, el Departament gira la cara i prefereix dedicar esforços a desenterrar la figura del Major 
(un càrrec mal regulat ja que podríem trobar-nos amb un grapat de majors sense “feina”), a més 
d’ampliar comissaris i intendents. És a dir, més càrrecs de “gestió i representació” del tot 
innecessaris quan les prioritats són unes altres. Masses errors ens demostren que els caps 
d’aquest Cos només miren pel seu melic. 
 
Potser tenim el que ens mereixem. 
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