
  

BOMBA SINDICAL: UNA LLUM PER 
L’ESPERANÇA !!! 

La necessitat aguditza l’ingeni. Sense fer demagògia, gens ni mica, us ho assegurem, la 
llarga durada del conflicte que tenim amb l’empresa ens ha fet esprémer el cap i, ara, 
estem en disposició de dir que ens sembla haver trobat la forma de forçar i garantir una 
negociació real amb l’empresa sobre tots els temes. A continuació us reproduï m l’escrit 
que enviarem al DG a partir del qual, vosaltres mateixos en podeu deduir el efectes i 
comprovar la veracitat del que diem. NO ÉS BROMA!. Potser haurem d’anar a tribunals 
perquè ens donin la raó, però, aquesta vegada, crec que els hem ben enganxat. Si no ens 
equivoquem, i creiem que no, ben aviat hi aura moviments importants en el nostre favor 
GRÀCIES A LA MESURA DE NO ASSISTIR AL CONSELL I SEMPRE QUE TOTES LES 
ORGANITZACIONS ENS MANTINGUEM FERMES. 

  

1- L’article 15.1 del Decret 145/1996 de 30 d’abril pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització i funcionament intern del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra estableix 
que s’han de tenir en compte, pel que fa a l’ordre del dia de les sessions dels Consell de 
Policia, les peticions efectuades per un terç dels Consellers com a mínim. 

2- Per aquesta convocatòria, tots els Consellers en representació del Cos de Mossos 
d’Esquadra havíem proposat per l’ordre del dia els principals temes que motiven l’actual 
estat de conflicte, sense que hagin estat inclosos, el qual vulnera el decret i fa nul·la la 
convocatòria i previsible sessió. 

3- L’article 16.2 del mateix decret estableix que el quòrum d’assistència per poder celebrar 
una sessió, en segona convocatòria és de, a més del President i Secretari, almenys, la 
meitat dels Consellers. 

4- Tal com consta en les respectives actes, cap sessió del Consell des del mes de març 
de l’any 2.000 ha estat celebrada amb el quòrum d’assistència mínim i, per tant, cap de 
les sessions celebrades ho ha estat de forma vàlida, el qual fa que cap de les normes, 
disposicions, instruccions, resolucions, expedients disciplinaris i d’altres temes aprovats i 
aplicats que precisaven preceptivament informe previ del Consell, l’ha tingut. 

  

 

 



Per tot el qual, SOL.LICITO, 

  

Que previs els tràm its i informes corresponents, 

 - S’anul·li la convocatòria de Consell de Policia del dia 8 de maig del 2.001, en tant no 
siguin inclosos els punts sol·licitats pels Consellers en representació del Cos de Mossos 
d’Esquadra , havent estat negociats amb anterioritat. 

-  Es deixi en suspensió l’aplicació i efectes de tots els acords adoptats en sessions 
invàlides de Consell de la Policia des del mes de març de l’any 2.000 en tant no passin el 
tràmit preceptiu d’informe previ del Consell de la Policia legalment constituï t: expedients 
disciplinaris, instruccions, decrets, resolucions, etc. 

  

 

 

SALUT ! 

 

 

Barcelona a 3 de maig del 2.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


