
 

LES MENTIRES DEL CONSELLER !!! 
 

Quan el nostre estimat ESPADALER va estar nomenat Honorable Conseller d’Interior, vàrem esperar un 
temps per tal de què, per una banda, pugues anar assimilant tota la problemàtica tan reiteradament 
denunciada pel CAT-ME, i alhora -per respecte a la seva pròpia llibertat d’acció- en quant al interès i 
voluntat de resoldre o abordar les diferents problemàtiques del col·lectiu.  
 
Passats uns mesos i essent coneixedors de reunions amb altres organitzacions sindicals del CME, vàrem 
registrar un escrit el 30/01/2013 adreçat al Conseller i alhora ens vam personar al Departament per tal 
que ens rebés... evidentment no va voler, va fer baixar la secretaria al·legant problemes d’agenda del 
Conseller i traslladant-nos la promesa de convocatòria de reunió. AVUI DIA 13/05/2013 EL CAT-ME NO 
S’HA REUNIT com bé esmenta en la resposta parlamentaria que publiquem. 
 
La gravetat esdevé quan l’Honorable Conseller es capaç de mentir a la Mesa del Parlament amb la 
resposta a la pregunta parlamentària  314-00873/10 perquè és incert, per tant és MENTIRA que ell o el 
Secretari General en la seva representació s’hagi reunit amb tots els sindicats que figuren en la resposta. 
 

Aquest menyspreu d’Espadaler , és 
proporcional a la seva incapacitat per 
reconduir la nefasta gestió del seu 
antecessor, de no posar fi a paràsits 
polítics que mal gestionen la DGP i la 
SGRH, i evidencia el seu tarannà 
despòtic, irrespectuós, a l’alçada de tota 
aquesta “casta política” de tanta 
actualitat darrerament, que gaudeixen 
de veritables privilegis gràcies al seu 
establishment de cleptocràcia 
pseudodemocràtica.   
 
No sabem si el Sr. Conseller no té prou 
temps com per poder-nos reunir o 
simplement demostra el seu desinterès 
a reunir-se amb l’únic  sindicat  
assembleari al Cos, on les decisions es 
prenen amb un ampli consens, per tal de  
garantir que cap dirigent sindical pugui 
ser “convençut” a signar pactes 
vergonyosos.  
 
SALUT! 
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, es dóna resposta a la pregunta parlamentària 314-00873/10. 

El conseller d’Interior o, en representació seva, el secretari general s’han reunit 

amb els sindicats següents: 

– Associació de Professionals de Facultatius i Tècnics del Cos de Mossos 

d’Esquadra (AFITCME) 

– Sindicat Mossos d’Esquadra (SME-CCOO) 

– Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) 

– Sindicat Autònom de Policia (SAP-UGT) 

– Sindicat d’Inspectors/es i Intendents de CME (SICME) 

– Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) 

– Associació Professional de l’Escala Superior del cos de Mossos d’Esquadra 

(APESME) 

– Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). 

Barcelona, 19 d’abril de 2013                      

Ramon Espadaler i Parcerisas                  

Conseller d’Interior 

 


