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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

  

REUNIÓ D’URGÈNCIA AMB EL CONSELLER 
 

Després que ahir es sol·licités per part de totes les Organitzacions Sindicals Representatives una 
Reunió d’Urgència amb el Conseller Miquel Sàmper, avui ens hi hem reunit. 
 
En relació a la reunió mantinguda amb Representants Polítics de la Conselleria d’Interior, i Alts 
Comandaments Policials, des del Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya volem exposar 
que: 

S’ha traslladat el gran malestar existent al cos, on han convergit la manca de seguretat en 
equipaments policials, la manca d’efectius policials i la manca de recursos materials i formatius 
dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra.  

Hem exposat que no es pot permetre la politització de la policia, entitat de servidors públics a 
disposició de la ciutadania.  

Hem exposat la manca de respecte i suport als integrants d’una Institució amb més de 300 anys 
d’Història, i el desacord en aprofitar un moment de conjuntura social de crispació per plantejar 
reformes profundes en el sistema d’Ordre Públic, que des del SEGCAT entenem que s’ha de 
parlar en seu Parlamentaria dins  d’un Pacte de País per un Model de Seguretat i Emergències de 
Catalunya. 

S’ha condemnat tot tipus de violència i si hi ha una mala praxis policial ja hi ha els mecanismes de 
control existents al cos, encarregats de vetllar pels estàndards de qualitat en tota actuació 
policial.  

Per al bon desenvolupament de les tasques policials, hem reiterat la manca de Seguretat Jurídica 
envers les actuacions policials, per tal que s’esvaeixin dubtes sobre les actuacions que aquests 
duen a terme quan interaccionen amb els ciutadans. 

Per la part del Conseller Miquel Sàmper ha demanat disculpes a les Organitzacions Sindicals i que 
entén el malestar del Cos de Mossos d’Esquadra. Sobre els incidents de Gran de Gràcia, ens ha 
informat que s’està investigant. 

El Cos de Mossos d’Esquadra sempre està i estarà al Servei del Ciutadà, per garantir amb 
proporcionalitat, congruència i oportunitat la pau i la convivència cívica de les persones a qui 
serveixen. 
 
Com ja hem dit en anteriors Comunicats, cal REFLEXIONAR per tenir la millor Policia de 
Catalunya. Hi ha molta feina a fer, falten recursos materials i de personal, i sobretot s’ha de fer 
el Pacte de País del Model de Seguretat i Emergències de Catalunya en Seu Parlamentaria. 


