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Les Unitats d’Investigació al final explotaran 
Barcelona, 25 de gener del 2021.- 

S’incrementa dins les diferents unitats 
d’investigació del cos de mossos 
d’esquadra el sentiment general 
d’abandonament. Les condicions laborals, 
els horaris, la manca de concursos i el no 
saber què passarà amb la següent 
convocatòria provoca que a dia d’avui, tots 
els investigadors i investigadores del cos 
de mossos d’esquadra tinguin una 
sensació gens positiva per al servei. 

Les decisions que en els darrers anys 
s’han pres respecte les condicions laborals de les unitats d’investigació (com és la gestió de 
les vacances o l’endarreriment “in eternum” del seu concurs de provisió) xoca amb el fet que 
encara avui (i de manera sorprenent) encara quedin efectius en aquesta especialitat. I si en 
queden no és per cap altre motiu que per la seva professionalitat i la seva vocació. 

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem recordar que des de la nostra 
organització sindical portem més de sis anys reclamant un concurs de provisió per aquesta 
especialitat. Hem denunciat que per aquesta especialitat no es faci una gestió particular de 
les vacances, en tant que alguns investigadors o investigadores han de fer-les durant el 
període escolar.  

Des del SAP-FEPOL hem denunciat per activa i per passiva les deficiències en el sistema 
actual del val de roba reclamant un ingrés directe en nòmina, així com també un increment 
del seu import. 

L’horari especial específic (un horari que SAP-FEPOL ha portat al Contenciós Administratiu) 
provoca canvis continus de planificació que fan impossible una conciliació de la vida familiar 
amb la laboral. I les diferències en els sistemes de guàrdies és un motiu més discordança.  

En definitiva, totes les persones que formen part de l’especialitat d’investigació han arribat al 
límit i en tant que ja s’havia previst el concurs per al proper 2 de novembre, posposar-lo de 
nou pot ser la gota que faci vessar el got. Ja avancem que les investigadores i els 
investigadors del cos de mossos d’esquadra no estan disposats a aguantar un nou 
endarreriment d’un concurs que ja havia estat previst. 

No ho pensem tolerar perquè entre d’altres conseqüències, la no convocatòria del concurs 
està provocant en algunes unitats (com per exemple algunes de les Regions Policials 
Metropolitanes) una manca absoluta d’efectius que les deixa #sotamínims i que fa gairebé 
impossible donar la resposta desitjada a les necessitats de la societat. 

Per tant, si l’Administració no comença a atendre les demandes de les persones que formen 
part d’aquesta especialitat acabarà per dinamitar un estat d’ànim prou tocat. La vocació i la 
professionalitat de les investigadores i dels investigadors és immensa, però no infinita. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


