
  147/2022 

UNIÓ SINDICAL DE LA POLICIA AUTONÒMICA DE CATALUNYA 

Nicaragua, 48, 2 - 6 | 08029 Barcelona | 930311606 
uspac@uspac.cat | www.uspac.cat 

 

 

DESPRÉS DE TAPAR UNS PRESUMPTES ABUSOS SEXUALS A 

COMPANYES, ARA ÉS EL TORN DE DISCRIMINAR I VEXAR 

ALS MOSSOS AMB DISCAPACITATS 

________________________________________________ 

 

El Secretari General Oriol Amorós fa perdre la seva destinació als mossos que 

se’ls ha reconegut una incapacitat permanent, i els obliga a traslladar-se més de 

100 km del seu domicili tot i no poder conduir. 

 

Aquest és el nou criteri imposat pel Secretari General Oriol Amorós:  

discriminar als mossos per motiu de la seva incapacitat. Els hi dona igual 

que un company hagi patit lesions greus en acte de servei com la pèrdua d’una 

extremitat, de la visió, etc. Un cop declarats en incapacitat permanent total, 

perden la seva plaça definitiva guanyada amb esforç i prop de casa, els obliga a 

anar a treballar a més de 100-150 km del seu domicili i, de retruc, passen a 

provisional i forçats a participar en un proper concurs general. 

 

La situació es torna kafkiana quan, per exemple, és un company que no podrà 

conduir després que una actuació policial li hagi deixat greument ferit. Els hi 

dona completament igual: no volen cap mosso que no estigui al 100%. Els hi fa 

nosa un mosso amb una discapacitat, tot i que s’hagin jugat la vida en una 

actuació. No hi compten com a números, sinó que resten. Com no saben com 

fer-los fora, els hi posen tots els pals a les rodes que poden maltractant-los, 

“aconsellant” que es donin d’alta quan estan de baixa, “suggerint” que renunciïn 

a la seva incapacitat permanent total o que no la demanin i segueixin com a un 

número dins el cos. Aquesta administració està traspassant totes les línies 

vermelles. De fet, ells no en tenen.  

 

USPAC demanarà avui, a la COPSA, que es posi fi a la discriminació dels mossos 

per raó de la seva discapacitat. Us informarem del que digui la Subdirectora 

Esperança Cartiel i la resta de sindicats.  

 

                                                                           Barcelona a 9 de juny de 2022 
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