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MÉS DINERS I MÉS MITJANS PER LLUITAR 
CONTRA EL GIHADISME 

 
CCOO ens congratulem que el Departament d’Interior, en paraules del seu conseller, 
Jordi Jané, hagi reconegut, a la sessió de la Comissió d’Interior d’11 de febrer, amb 
claredat meridiana, que “l’amenaça terrorista hi és”, pas que considerem absolutament 
imprescindible per tal d’adoptar les prevencions necessàries i reforçar les actuacions 
policials, tant a nivell de Mossos d’Esquadra com de Policies Locals.  
 
És d’elogiar aquesta actitud que, lluny de generar una mentalitat paranoica i alarmista en 
la ciutadania, accepta públicament un fet ineludible, de manera simple i rotunda, alhora 
que incideix en una realitat que, al nostre parer, s’havia menystingut, com és l’adaptació 
de les actuacions policials a una forma de terrorisme a la qual les forces de seguretat no 
estaven acostumades a tractar, cercant la recreació de possibles escenaris d’atemptats i 
simulacres d’atacs gihadistes. Per aquest motiu, està previst el disseny i la implantació del 
POEA, el Pla Operatiu Específic Antiterrorista.  
 
Amb aquest motiu, el Govern de la Generalitat ha destinat 11,5 milions d’euros a un pla de 
contingència, als quals s’han de sumar els recursos per a la formació específica dels 
agents policials. L’objectiu és rearmar els Mossos d’Esquadra, comprar armilles, pagar 
hores extres i millorar l’autoprotecció dels policies, mitjançant “despeses extraordinàries 
que no poden esperar al pressupost”, segons va afirmar el conseller.  
 
Fóra bo, al parer de CCOO, que en l’apartat de millora de l’autoprotecció dels agents, el 
discurs del conseller i dels parlamentaris portaveus de la Comissió d’Interior, haguessin 
fet alguna referència expressa al reforç de la seguretat de les mateixes comissaries, com 
a centre de treball on concorren personal uniformat i civil, tant usuaris/àries com 
treballadors/es que integren el personal d’administració, tècnic i laboral.  
 
Finalment, el conseller va remarcar la necessitat de convocar noves places de Mossos 
d’Esquadra, fet que comporta la seva inclusió en l’oferta pública d’ocupació. CCOO 
proposarem que s’inclogui en aquesta convocatòria una promoció de places per al 
personal adscrit als Cossos d’Administració General tal i com especifica el model de 
carrera horitzontal aprovat a l’EBEP. 
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