
 

PRESENTACIÓ A LA 14 ª 
PROMOCIÓ. 

BREU REFERÈNCIA HISTÒRICA. 

El nostre sindicat va néixer l’any 1.992 com a secció sindical de la CGT. També 
hem tingut els noms de SAME i SAP. A les primeres eleccions sindicals, 
celebrades l’any  1.995 vam esdevenir sindicat majoritari sota les sigles de 
SAP. L’any 1.998 vam patir un cop d’estat per part d’elements propers a la UGT 
els quals es van apropiar del sindicat i en van reformar tota l’estructura, 
funcionament i principis ideològics, convertint-lo en un satèl· lit d’aquesta 
organització de classe i veient-nos obligats a canviar les sigles. A les segones 
eleccions sindicals, celebrades l’any 1.999, vam obtenir 2 representants al 
Consell de la Policia dels 13 possibles. 

SITUACIÓ. 

Fruit de la nostra representativitat disposem de cinc persones que es dediquen 
a temps íntegre al treball sindical, a més de delegats sindicals a  moltes 
destinacions.  

El fet d’estar afiliat al sindicat dóna dret rebre tots els serveis sindicals propis, 
com ara, temaris impresos per presentar-se a tot tipus de processos selectius; 
assistència i defensa jurídica gratuïta; assegurança contra suspensió de feina i 
sou; escriure a la nostra revista; participar amb veu i vot en la presa de 
decisions de l’organització; rebre informació i assessorament personal o 
telefònicament, etc. 

En l’actualitat som l’únic sindicat assembleari del Cos i editem mensualment 
una revista, L’EVOLUCIÓ,  a on s’informa i s’opina sobre qüestions relatives al 
Cos, al sindicalisme o a la societat en general.   

FORMA DE VEURE LES COSES. 

Som un sindicat autònom, sense cap mena de vinculació política, d’inspiració 
llibertària. Som molt crítics amb l’acció empresarial del Departament d’Interior i 
combatim amb tots els mitjans dels que disposem les constants injustícies, 
quan no il· legalitats, que pateix aquest col· lectiu o els afiliats individualment en 
la seva vessant laboral. 

Som conscients que la tasca policial té les seves especificitats, com moltes 
d’altres del servei públic, tanmateix, som partidaris que el policia gaudeixi dels 



 
mateixos drets i deures que la resta de funcionaris i de treballadors en tot el 
possible, cosa que actualment, no és així. 

No som un sindicat de serveis, sinó de reivindicació i de lluita, però sí que som 
un sindicat al servei del col· lectiu i del mosso individualment. Ens agrada ajudar 
a la gent, resoldre problemes, ser solidaris i ser lleials a les finalitats d’un 
sindicat. 

REIVINDICACIONS. 

La principal reivindicació que plantegem és el dret a la negociació. És a dir que 
qualsevol acte administratiu que afecti a les nostres condicions de treball hagi 
de comptar amb el vist i plau sindical, de forma que quan un acte de l’empresa 
perjudiqui al treballador per una banda, se’n derivi una compensació per una 
altra. Amb l’assoliment d’aquest dret, la consecució de reivindicacions puntuals 
estaria garantida. Per posar alguns exemples: 

 -         El torn fix. 

-         Les pagues dobles íntegres. 

-         L’especialitat. 

-         El complement de nocturnitat. 

-         La recuperació del poder adquisitiu. 

-         El passi al nivell C. 

-         La promoció professional objectiva. 

-         El 7 X 7. 

-         La formació continuada. 

-         Etc. 

  

SOBRE TU.  

La major part de la gent, entra en aquest Cos il· lusionada amb la feina, amb 
ganes de començar a treballar i passar el mal tràngol de l’EPC. El canvi positiu 
que s’experimenta quan es deixa l’EPC per fer les practiques, en quan a 



 
condicions de treball, fa que la reivindicació no sigui, en absolut, una prioritat. 
La vostra prioritat, lògicament, és passar el període de practiques, aprovar i ser 
nomenats mossos. En segon lloc ve la preocupació per la destinació que 
s’assolirà. Només quan ja s’està en una situació estable, o més o menys 
estable, la qüestió sindical, la qüestió de reivindicació laboral, comença a tenir 
certa rellevància. A poc que us hi fixeu, veureu com, a pesar de tenir les 
mateixes obligacions que un mosso, durant aquest període de practiques, 
tindreu drets diferents i el tracte que us dispensaran també serà diferent, a 
pitjor, volem dir. Molts de vosaltres, inclòs abans d’acabar les practiques, ja us 
haureu adonat que no tot és de color de rosa, ni molt menys, del perquè cal la 
lluita, la reivindicació i la crítica, i del veritable tarannà empresarial del 
Departament d’Interior. 

Per l’experiència assolida amb d’altres promocions que han estat en practiques, 
podem assegurar que molts de vosaltres necessitareu assessorament o suport 
en algun moment, a alguns se’ls obrirà expedient disciplinari i d’altres no 
superaran les practiques, havent de presentar recurs contenciós-administratiu 
si volen intentar ingressar al Cos. Tot això fa que, també per a vosaltres, 
l’existència d’un sindicat com el nostre, us pugui ser d’utilitat. Ja assumim que 
en tant en quan no sigueu mossos de carrera, no se us pot demanar, per 
prudència, que participeu en el sindicat, però, solidàriament, tot i que sempre 
pensem allò que  “a mi no em tocarà “, sí que és important que contribuíssiu, 
amb la vostra quota d’afiliació al manteniment d’una estructura que és útil i 
necessària per tothom i que intenta defensar els teus interessos. 

Lògicament, no te’ns perquè creure’t l’autobombo que cada organització fa, per 
això, i com fem sempre, també et recomanem que no et precipitis a l’hora de 
donar el teu suport a una determinada organització, que observis que fa 
cadascuna, que parlis amb els companys amb els que treballaràs i que un cop 
identifiquis l’opció amb la que més afinitats tinguis, t’afiliïs.   

  

SALUT ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


