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ELS 18.000 MOSSOS D'ESQUADRA NO ENS MEREIXEM 

AQUESTA MALA GESTIÓ 
 

Si fóssim a un País Democràtic i el Món Sindical i Polític no fos tant fosc, avui, dia 6 de maig de 

2020, no s’hauria d’haver suspès el Ple del Consell de la Policia convocat de forma Extraordinària, 

ja que no s’hauria d’haver convocat  mai, per falta de legitimitat dels convocants. El 24 de Març 

s’hauria d’haver celebrat el Ple del Consell de la Policia de forma Ordinària i per la Crisis del 

COVID19 no es va celebrar. Aquest Ple Extraordinari, havia estat convocat pels Sindicats de la 

FEPOL i pels Consellers Trànsfugues Sanahuja (EX-USPAC) i Castejón (EX-SME), manifestant que 

representen un 37,5% del Consell de la Policia sorgit de les Eleccions del 2015, havent una 

sentència del TSJC i ratificada pel TS que va anul·lar dites eleccions i va ordenar realitzar unes 

noves eleccions, les del 2019, les quals estan aturades pel Departament d’Interior.  

 

Com mantenim, els Consell de la Policia del 2015 no és Legítim, el Conseller Miquel Buch ho sap i 

s’ha continuat celebrant des de les eleccions del 2019 sense comptar amb la nostra presència. 

Per aquest motiu vàrem registrar un escrit oficial, mitjançant el qual vam sol.licitar ser presents 

al Ple que s’hauria d’haver celebrat avui. Ens van contestar? NO. Però, finalment, no s’ha arribat 

a celebrar, donat que el sindicat USPAC ha presentat una cautelar judicial per a poder-hi ser 

present i el Departament d’Interior i els convocants han suspès el Ple. 

 

Ens agradaria que s’hagués celebrat i haver estat presents pel bé del Col·lectiu dels Mossos 

d’Esquadra i per manifestar la nostra visió en els moments actuals que ens trobem.  

 

La crisi provocada pel COVID19 ha deixat encara més en descobert la mala gestió, manca de 

previsió i devastament dels serveis públics (serveis sanitaris, serveis socials a la gent gran i 

serveis de seguretat, entre altres). 

 

Al Cos de Mossos d’Esquadra ens ha mancat: 

 

1. Formació i Material NBQ (Nuclear, Biològic i Químic) 

 

És una realitat que la quasi totalitat de la plantilla té un baix o nul coneixement NBQ i cap 

material propi. Amb la sensació d'incapacitat i angoixa que aquest fet pot provocar a la 

plantilla. 
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RECLAMEM:  

- Formació NBQ en els cursos generals de l'ISPC i formació descentralitzada als centres de 

treball, en hores laborals, que serveixi per adaptar-se al material personal NBQ de cada 

agent. 

- Material NBQ, personal per cada agent, tipus màscara amb els filtres adequats. 

 

2. Serveis Mèdics Adequats. (Mútua Laboral/Servei Salut Laboral de la Direcció General) 

 

No cal dir que la gran majoria de Mossos, en algun o molts moments d'aquesta crisi, ens hem 

sentit desatesos. Els agents han estat on els tocava quan els tocava per frenar la propagació 

del virus (en controls de carreteres, sancionant infraccions del confinament, traslladant 

presos, fent aixecaments de cadàvers,...), el mínim que poden rebre és un suport en forma de 

previsió de la prevenció de la seva salut, els sistemes d'actuació i la posterior atenció dels 

agents malalts. 

 

RECLAMEM: 

- Que es facin les proves diagnòstiques de COVID 19 a la totalitat dels membres del Cos de 

Mossos d’Esquadra en actiu, prioritzant als que han estat amb símptomes o contacte 

estret amb malalts per COVID19 i estan treballant. 

- Que se'ns informi de quina ha estat l'actuació d'ASEPEYO en aquests aspectes. Que 

s'informi de quina quantitat econòmica perceben a l'any les mútues laborals que cobreixen 

als 18.000 membres del Cos de Mossos d'Esquadra, de quina forma es va fer la concessió i 

quins serveis específics ofereixen al Cos de Mossos d'Esquadra com a Cos de Policia amb 

unes necessitats molt específiques. 

- Que el Departament valori si aquestes prestacions són les adequades pels membres del 

Cos de Mossos d'Esquadra. 

- Que se’ns informi per quin motiu el Comitè de Seguretat i Salut Laboral no és va reunir fins 

el 17 d'abril en una situació tant excepcional com la viscuda i en cap moment el seu 

responsable no va assistir a cap ni una reunió amb els representants sindicals.  

- Que ens donin explicacions del motiu real del retard en fer les proves PCR des del 14 

d’Abril, veient com a Policies Locals els hi ha realitzat dites proves i a Mossos tot just han 

començat avui a trucar a la gent. 

- Que se’ns informi de quina va ser la gestió del Servei de Salut Laboral de la Direcció 

General en suport a la tasca i protecció de la salut dels agents del Cos de Mossos 

d'Esquadra. 

- Que el Departament valori si aquestes gestions van ser suficients i adequades per la 

protecció dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra. 
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3. Informació Personalitzada 

 

Quants Mossos ens hem sentit un número en la gestió d'aquesta crisi i en la desinformació 

que hem patit? Estem més informats pels canals generals, com qualsevol altre ciutadà, que no 

rebent informació tècnica de primera mà. Aquesta informació ha existit a la Intranet del Cos 

de Mossos d'Esquadra, el que no tenen en compte és que els Mossos que estaven de setmana 

de descans, confinats, de baixa o en treball non stop al carrer, sovint no tenen accés a Intranet 

quan necessiten estar informats de com tramitar una baixa telemàtica, tenir el correu on 

enviar una consulta professional, tenir accés a les actualitzacions sobre el pla del COVID19,... 

 

RECLAMEM:  

- Informació de qualitat i personalitzada als nostres mitjans de comunicació personals, a 

decisió de l'agent si és per correu electrònic corporatiu o vol facilitar el seu correu 

electrònic privat sols a efectes de comunicació. 

 

4. Instal·lacions adequades per poder mantenir la Forma Física i Psíquica adequada.  

 

Molts membres del Cos de Mossos d'Esquadra utilitzen l'activitat física per mantenir la forma 

física i psíquica adequada per poder fer front a serveis de 8 a 12 hores, gestionant situacions 

estressants i, en determinats moments, utilitzar la força física per desenvolupar la nostra 

tasca. Estar 40 dies sense poder fer activitat física de manera adequada no és la millor manera 

per garantir la salut psicofísica dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra. Mentre els 

militars a Catalunya disposen de centres on si es poden mantenir i realitzar les activitats que 

reclamem, els membres del Cos de Mossos d'Esquadra que soms els garants de la Seguretat 

Integral del país no disposem d'aquesta possibilitat, el que valorem com a molt negatiu i com 

una falta de reconeixement a la nostra tasca i una nul.la percepció de les necessitats reals dels 

membres del Cos de Mossos d'Esquadra.  

En aquesta crisi molts membres del Cos de Mossos d Esquadra han patit aquesta manca 

d'activitat física que s'hagués pogut realitzar, amb totes les precaucions de salut pertinents, si 

aquest país estigués equiparat amb països amb uns sistemes de seguretat moderns. 

 

RECLAMEM: 

- Llocs/instal·lacions a nivell comarcal on poder realitzar activitats encaminades al benestar 

psicofísic dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra, les quals podrien compartir amb la 

resta de Cossos de Seguretat com Bombers i Agents Rurals i tècnics sanitaris. També amb 

altres col-lectius locals com membres de la Policia Local i Protecció Civil. 
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5. Respecte cap al Cos de Mossos d’Esquadra 

 

Recordem que el Cos de Mossos d’Esquadra ha estat a primera línia, darrera dels Sanitaris, 

des del minut zero al carrer, per donar Seguretat i compliment de les Ordres de Confinament 

per tal de garantir la Salut Pública. Motiu pel qual no entenem algunes de les declaracions i 

manca de consideració cap al Cos i esperàvem estar al Ple del Consell per negociar també 

l’increment de les retribucions de TOTS el Mossos i Mosses del 0,30% que tenim reconegut 

des de l’11 de febrer, que no se’ns ha reconegut i que ha aixecat tanta polèmica, ja que només 

es pot negociar al Consell de la Policia amb els seus representants legitimats. 

 

Els emplacem a que siguin conscients del que tenen entre mans, que no s'hi val improvisar ni 

banalitzar i que cal molt sentit d'Estat per comandar, proveir, dotar i protegir la seguretat i la 

salut a 18.000 professionals de la seguretat pública.  

 

Sota el nostre punt de vista, en aquesta crisi estan demostrant que tenen un Cos de Policia de 

18.000 efectius, propi d'un Estat sobirà, que els va molt i molt gran. 

 

El Cos de Mossos d Esquadra és molt gran i necessitem dirigents que estiguin a l'alçada:  

 

CREIXIN O MARXIN. ENS FARAN UN FAVOR A TOTS! 

 

 

 


