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PROU DE POLITITZAR A LA POLICIA!! I PROU DE 

POSAR EN RISC ELS CIUTADANS DE CATALUNYA!!! 
 
 
Ahir, 15 de juny de 2017, ens vàrem assabentar mitjançant els mitjans de 
comunicació, que el Govern espanyol pretén anul·lar la convocatòria de 500 
places d’accés al cos de Mossos d’Esquadra, obligant a la Generalitat de Catalunya a 
oferir únicament 50 places, com a molt. Des d’USPAC considerem que això és 
intolerable, pèssim i lamentable. I que és una vergonya que el Govern espanyol 
jugui amb la seguretat de tots els ciutadans.  
 
Fa molts anys que no hi ha cap convocatòria d’accés al CME, amb el perjudici que ha 
comportat, i amb la constant pèrdua d’agents any rere any, actualment som només 
16860 agents. Si tenim en compte que el CME havia d’arribar als 18267 policies 
(ho va establir la junta seguretat l’any 2006, fa 11 anys i sense terrorisme a Europa), 
Podem dir que tenim un dèficit de més de 1500 agents al CME. 
 
Per descomptat, a dia d’avui la seguretat no és la mateixa que 11 anys endarrere. 
Malauradament tenim una amenaça important de terrorisme arreu d’Europa, on 
constantment hi ha atacs. A Catalunya tenim instaurat un nivell 4 sobre 5 d’alerta 
terrorista, i amb menys agents dels necessaris tenim que fer front a tots 
aquests riscs. A més a més, tenim els incidents que es produeixen diàriament, així 
com la protecció i bon funcionament de la seguretat del nostre territori. 
 
Sr. Rajoy i Srs. del PP, no donar un servei òptim al ciutadà per manca de policies, vol 
dir posar en risc tot el nostre territori, i això no ho pensem tolerar. Si passés alguna 
cosa greu (esperem que no), responsabilitzarem el Govern espanyol.  
 
No en tenen prou en privar-nos de tenir els efectius necessaris i obtenir més presència 
policial, que a més a més, el mateix govern espanyol no ens permet i no ens 
dóna accés a la informació policial d’àmbit Europeu. Catalunya ho reclama des 
de l’any 2009 i a dia d’avui, encara ho tenim denegat. El nostre cos policial és 
igual que el de la resta d’Espanya, en quant a informació? La resposta és NO.  
A La Ertzaintza els hi ha estat autoritzat (felicitem el País Basc per haver-ho 
aconseguit i poder protegir millor als seus ciutadans). 
 
Un cop més diem, PROU DE POLITITZAR-NOS I D’UTILITZAR-NOS COM A EINA 
POLÍTICA. Però sobretot, PROU DE JUGAR AMB LA SEGURETAT DEL 
CIUTADANS I DE POSAR EN GREU RISC EL NOSTRE PAÍS, CATALUNYA. 
 
Encoratgem a la Generalitat de Catalunya a seguir amb la convocatòria prevista de 
500 places (el nostre cos té un dèficit de més de 1500 Mossos d’Esquadra). El nostre 
Govern ha de desobeir el Govern Espanyol i continuar amb el procés de la 
convocatòria. Aprofitem a donar molts ànims als futurs companys/es opositors!!!  
 
ELS CIUTADANS DE CATALUNYA MEREIXEN TENIR LA MATEIXA SEGURETAT 
QUE A LA RESTA D’ESPANYA, PER LA QUAL COSA VOLEM MÉS MOSSOS I TENIR 
ACCÉS A TOTA LA INFORMACIÓ, IGUAL QUE HO HA FET LA ERTZAINTZA. 
 

     


