
 
 

           CONSELL DE LA POLICIA 5-12-12 

L’ADMINISTRACIÓ MENYSPREA ELS MOSS@S 

ELS SINDICATS CAT-ME, SME I SPC ABANDONEN EL CONSELL DE LA POLICIA 
DEGUT A LA MANCA DE VOLUNTAT NEGOCIADORA I LES CONTÍNUES 

IMPOSICIONS PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

Abans de començar la reunió, el Secretari de Seguretat informa que el Consell finalitzarà a les 
10:30h, s’hagin o no tractat tots els punts de l’ordre del dia, els primers dels quals han estat 
proposats per l’Administració i el sindicat majoritari, menystenint les qüestions plantejades per la 
resta d’organitzacions sindicals. 
 
Després d’aprovar l’acta del Consell de Policia anterior i de tractar dos expedients disciplinaris per 
faltes molt greus, l’Administració ha presentat l’esborrany d’Instrucció de la DGP d’adaptació dels 
permisos, llicències i reduccions de jornada dels membres del CME al Reial Decret Llei Estatal. SPC, 
CAT i SME s’han posicionat en contra d’aquesta Instrucció i han valorat molt negativament el fet 
que no s’hagi negociat prèviament aquesta modificació normativa amb les organitzacions sindicals 
representatives. Tot i això, el Secretari de Seguretat ha informat que tiraran pel dret i aplicaran la 
instrucció, consumant-se una nova imposició. Aquest és el tarannà i l’actitud antinegociadora de 
l’Administració. 
 
SPC, SME i CAT han demanat quines mesures compensatòries pot posar l’Administració sobre la 
taula per pal·liar les retallades que s’estan imposant als agents del CME, de la mateixa manera que 
s’han negociat amb altres col·lectius específics. L’Administració manifesta que la única cosa que ha 
fet amb altres col·lectius és “consolidar acords anteriors”, demostrant una total manca de 
respecte cap al CME, donat que encara no ha donat compliment a l’Acord d’Equiparació. 
 
En aquest punt de la sessió i donada la manca de voluntat política d’iniciar cap negociació per tal 
de millorar les condicions laborals, a les 10:05h, els sindicats SPC, SME i CAT han decidit 
abandonar el Consell de la Policia, donada la gran manca de respecte rebuda per part dels 
nostres dirigents. L’Administració considera que la majoria del col·lectiu no està en desacord 
amb les retallades, donat que el sindicat representatiu majoritari, que compta amb 9 consellers 
en el Consell de la Policia no ha anunciat cap conflicte laboral en el si del cos de Mossos 
d’Esquadra i que tampoc s’han convocat mobilitzacions. 
 
Convoquem tots els moss@s a la concentració convocada per la “Plataforma Catalana de 
Policia”, de la qual en formem part, pel proper dia 19 de desembre a la Plaça Sant Jaume de 
Barcelona. Demostrem a l’Administració que no estem d’acord amb les retallades de drets i 
salaris que ens estan imposant. 

 

PROU ABUSOS A LA POLICIA D’AQUEST PAÍS !!! 

Catalunya, 5/12/2012           MOSSOS EN LLUITA ! 


