
 
 

 
 

CARTA OBERTA A L’HONORABLE SR. JOAN SAURA I 
LAPORTA, CONSELLER D’INTERIOR I RELACIONS 

INSTITUCIONALS. 
 
 
Sr., 
 
Li dirigeixo la present en qualitat de Secretari General del sindicat Col·lectiu Autònom 
de Treballadors – Mossos d’Esquadra (CAT), sindicat que, tot i no ser majoritari, és 
representatiu i aquesta representativitat, crec que em dóna dret a dirigir-me a vós amb el 
dret a que m’escolteu. 
 
I em dirigeixo a vós per aquest mitjà vist que ni les reiterades peticions signades per la 
majoria sindical d’aquest Cos, ni les expressions multitudinàries del col·lectiu han fet 
que us dignéssiu a rebre’ns. 
 
Entenc que heu rellevat a l’Honorable Sra. Montserrat Tura en el càrrec, que heu heretat 
una situació que no heu generat, que resulta dur arribar a un lloc i, per una banda, tenir 
l’assessorament dels qui han generat el conflicte i haver de confiar-hi per no 
deslegitimar l’antecessor ( soci de govern ) i, per l’altra, trobar-se amb un punt de vista 
radicalment enfrontat a la realitat creada. Entenc que, el políticament correcte, és 
continuar amb la línia marcada per l’anterior titular del Departament i fer cas omís als 
qui volem un canvi, tanmateix, el meu convenciment personal d’estar en la línia 
encertada, el meu convenciment personal en el vostre profund sentiment democràtic, 
com el meu, em fa pensar que, possiblement, no heu rebut tota la informació necessària 
per prendre l’única decisió raonable, tot i ser políticament incorrecte, UN CANVI 
RADICAL, començant per l’establiment d’una negociació amb la participació de tota la 
representació sindical del Cos. 
 
És per aquest motiu que us vull aportar aquesta informació, pressuposant que no n’heu 
estat informat. 
 
Quan al 2.003 hi va haver el canvi de govern i va assumir el paper d’interlocutor amb 
els sindicats el Sr. Ferran DAROCA, va implantar un nou marc de relacions 
condicionat. Mentre que, fins llavors, el Departament havia efectuat reunions conjuntes 
amb totes les organitzacions sindicals i sense condicions prèvies per parlar de tots els 
temes, ara s’establien noves normes. Aquestes normes són, 
 

- Em reuniré amb qui jo vulgui, quan jo vulgui, per parlar del que vulgui. 



 
- Qui es reuneixi amb mi, no pot informar del que parlem al col·lectiu al que 

representa. 
 
L’alt contingut antidemocràtic d’aquestes normes  i el clar perjudici en la força de 
negociació de la part social que el fet de reunir-se en privat, sense saber la postura de les 
altres organitzacions,  donant totes les avantatges al Departament, representen, va fer 
que ni CAT ni APPAC entréssim en aquest marc. Incomprensiblement, altres 
organitzacions vinculades a UGT i CCOO, sí que hi van entrar ( en la meva opinió els 
dirigents d’aquestes organitzacions prioritzen l’organització per sobre del col·lectiu ). 
 
Com a resultat d’aquesta praxis antidemocràtica, es van anar succeint acords 
perjudicials pel col·lectiu amb la participació de les organitzacions vinculades a UGT i 
CCOO. Al CAT i a l’APPAC únicament ens convocaven a la reunió prèvia a la 
ratificació de l’acord, per cobrir l’expedient, per dir-ho d’alguna manera. D’aquesta 
forma, la vigència efectiva del sistema democràtic representatiu quedava trencada, el 
resultat d’unes eleccions sindicals invalidat per la voluntat del Departament i els 
sindicats col·laboradors. El col·lectiu se n’assabenta de les coses un cop signades, 
impedint qualsevol element de participació. 
 
Anant al conflicte actual, repassarem una mica la cronologia dels fets. 
 
Els Mossos d’Esquadra és un Cos Especial de funcionaris que exerceix tasques pròpies 
d’una professió que requereix una formació específica, a l’igual que la resta de cossos 
especials, com ara bombers i agents forestals. Tanmateix, agents forestals i bombers 
gaudeixen d’unes condicions laborals molt superiors, de molta més qualitat i estan 
millor retribuïts que els mossos d’esquadra, sense que, a priori, hi hagi causes objectives 
d’aquest greuge. 
 
A pesar d’això, el Departament, al llarg del 2.006, signa acords amb bombers i forestals 
que, a similar jornada laboral, incrementen la diferència retributiva a 4000 euros anuals 
amb els forestals i 5000 euros anuals amb els bombers. 
 
La disponibilitat econòmica que demostra el departament amb aquests acords fa pensar 
a tota la representació sindical dels mossos que és el moment d’abordar l’equiparació 
salarial i de condicions de treball dels mossos amb la resta de col·lectius especials del 
departament.  
 
Així doncs, SPC, SAP, CAT i APPAC signen i registren, un divendres, un document en 
aquest sentit, demanant l’inici immediat de negociacions. 
 
El dilluns següent, el Departament ens convoca per dimecres. El mateix dilluns, per la 
tarda, el SAP anuncia públicament que es desmarca de la resta d’organitzacions, abans 
de reunir-se amb el Departament i de saber el que se’ns dirà. 
 
Quan dimecres anem a la reunió, el Departament ens presenta ja una proposta tancada 
amb un increment econòmic i la generalització de l’horari tipus especial ( l’horari tipus 
especial no té garanties d’estabilitat pel mosso ). El Departament ens repeteix les 
normes de negociació. La presentació d’aquella proposta evidencia que el Departament 
està disposat a signar un acord que sigui equiparable, econòmicament, al signat amb 



bombers i forestals, però, a canvi de la generalització dels horaris especials, la 
consolidació de la diferència retributiva amb bombers i forestals i a considerar 
retribuïda la nocturnitat i la festivitat. Curiosament, el representant del SAP manifesta, 
sense pràcticament (en teoria) haver-se llegit la proposta, la seva satisfacció. A pesar 
d’això, en acabar la reunió, SPC, CAT i APPAC, decidim reunir-nos, preparar una 
contraproposta i continuar la negociació. Es convida a SAP, però rebutja. 
 
Elaborem la contraproposta i demanem reunió. Se’ns dóna hora per divendres, al·legant 
que dijous s’havien de reunir amb d’altres (SAP). Veient la jugada i la premura del 
temps, decidim convocar mobilitzacions per evitar la signatura d’un altre pacte 
perjudicial pel col·lectiu. 
 
Dijous ens assabentem que el SAP està reunit amb el Departament i arribant a un acord. 
Quan divendres ens reunim amb el Departament, aquest no mostra cap interès amb la 
nostra proposta i diu no voler continuar negociant amb nosaltres si no desconvoquem 
les mobilitzacions. 
 
El mateix divendres, mitja hora després d’haver sortit de la reunió, es difon per agències 
de notícies que l’endemà, dissabte, la Consellera, APESME i les organitzacions 
vinculades a UGT i CCOO signaran l’acord, en presència dels màxims dirigents de 
UGT i CCOO a Catalunya. No en coneixerem el contingut fins després de la signatura. 
 
Aquests són els fets.  
 
Nosaltres no neguem la legitimitat del Departament per signar un acord amb qui vulgui, 
el que si reclamem, com a representant electes d’aquest col·lectiu, és el nostre dret a 
participar en qualsevol negociació, reclamem el dret del col·lectiu a conèixer el que es 
parla, al cap i a la fi, s’està parlant de les seves condicions de treball. 
 
És per tot això, i per moltes altres qüestions no estrictament laborals, que creiem que 
vós, amb el vostre tarannà i trajectòria, no podeu tenir una línia continuïsta amb la 
vostra antecessora. No pot ser que l’esquerra, ni ningú d’esquerres, pugui estar d’acord 
amb el no respectar els resultats electorals, no respectar el sistema representatiu. Si el 
que s’està fent és correcte, perquè no fusionem UGT i CCOO, fem un sindicat vertical i 
eliminem les eleccions sindicals ? 
 
Dit tot això, us reitero que la problemàtica subsisteix, continuem cobrant 3000 euros 
anuals menys que un bomber, 2000 euros menys que un forestal, continua cobrant el 
mateix un mosso que treballa nits i festius que un que no, continuem tenint horaris 
especials i, per tant, continuem en conflicte, ja que aquest greuge és inassumible, 
inacceptable per qualsevol persona amb un mínim de dignitat i orgull professional. 
 
També tinc la percepció, per alguna declaració vostra que he sentit, que considereu a 
UGT i CCOO com àmpliament majoritàries al col·lectiu, cosa que és absolutament 
falsa. Per començar CCOO no és representativa a mossos, i SAP-UGT no és el sindicat 
majoritari. Les darreres eleccions les va guanyar SPC (és cert que hi ha hagut tres 
consellers trànsfugues però, suposem, que no voleu donar suport al transfuguisme) que 
és el majoritari i, ara com ara, comparteix postures amb nosaltres i APPAC, el qual, 
reforça la majoria que representem, recolzada pel seguiment als actes que convoquem. 
 



Per acabar, apel·lo al vostre sentit democràtic per a que doneu les instruccions oportunes 
per atendre’ns, com és el nostre dret, i iniciar una negociació que corregeixi els greuges 
que pateix el nostre col·lectiu i us animo a iniciar una nova etapa marcada per la 
transparència i el bon fer. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
Enric ALSINA ILLA, Secretari General del CAT. 
 
Catalunya a 3 de gener del 2.007. 
 
 
 


