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Les Unitats d’Investigació tornem a 
ser víctimes d’un nou incompliment 

Barcelona, 10 de març del 2021.- 

En la darrera sessió ordinària del Consell de la 
Policia, i després de reclamar-ho de manera 
insistent des de fa sis anys, les organitzacions 
sindicals representatives del cos de mossos 
d’esquadra vam ser informades que a mitjans del 
mes de febrer es publicarien les pre-bases del 
concurs d’investigació. 

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-
FEPOL) ja llavors vam advertir que l’estat d’ànim 
de l’especialitat, com a conseqüència de la llarga 

espera per un nou i dels reiterats incompliments del cronograma, estava prou tocat. 

Però ignorant novament les nostres demandes i arribats a mitjans de març, des de la 
nostra organització sindical podem dir que novament s’ha violat el compromís adquirit 
en el màxim òrgan de representació del cos de mossos d’esquadra, ja que a data 
d’avui no tenim cap notícia ni del concurs, ni de les pre-bases, ni de res de res. 

SAP-FEPOL considera que son excessius els incompliments que les investigadores 
i els investigadors del cos de mossos d’esquadra han anat patint en els darrers anys. 
Recordem que el mes de juny del 2019 ja ens plantejaven el concurs per al primer 
semestre del 2020.  

Després se’ns va dir (novembre del 2019) que el concurs d’investigació (per la situació 
del moment) es publicaria després dels concursos de promoció. 

Però s’ha vist que finalment s’han fet els concursos de promoció, s’han fet els 
concursos d’altres especialitats d’ARRO i TRÀNSIT, i el d’INVESTIGACIÓ no arriba. 

És per això que el dubte que fins avui han tingut les persones que formen part 
d’aquesta especialitat es confirma dia rere dia! Aquesta especialitat NO ÉS UNA 
PRIORITAT per al cos de mossos d’esquadra i un NOU MALTRACTAMENT es 
produeix amb la incertesa que el concurs eternament promès es segueix demorant.  

Per tant per a la nostra organització sindical s’han acabat les excuses! S’han acabat 
els incompliments i s’han acabat les demores. Tal i com es reconeix en el document 
recentment aprovat en el Consell de la Policia sobre el Grup de Treball d’Investigació, 
la provisionalitat a l’especialitat és elevada i reduir-la passa únicament per convocar 
els respectius concursos de provisió de manera periòdica. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


