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CRÒNIQUES PIRATES 
 

En data 12 d’abril de 2018, vam fer públic aquest comunicat on informàvem com, a la 
darrera reunió del Consell de la Policia, s’havia fet una petició per la creació d’un grup de 
treball per negociar les nostres millores laborals en matèria de jubilació anticipada i 
ajudes econòmiques.  
Aquesta demanda es va sotmetre a votació del Consell. Per primera vegada en molt de 
temps, 7 organitzacions sindicals (de les 8 que tenim representació al Consell de la Policia 
– Mossos d’Esquadra) vam estar d’acord votant en el mateix sentit, però... vam tenir la 
desagradable sorpresa de veure com s’abstenia el representant del SICME (Sindicat de 
Comandaments del Cos de Mossos d’Esquadra), i com votaven en contra comandaments 
del nostre Cos -que es troben al Consell de la Policia com a representants de 
l’Administració- fent costat a altres membres que no en formen. 
Dins al CAT, aquests fets, ens van fer reflexionar, vam pensar que era un bon motiu per 
convidar a aquestes 7 organitzacions a una trobada conjunta. En data 17 d’abril, per 
correu electrònic, i 18 d’abril per correu ordinari certificat, vam convocar-les (aquí podeu 
veure l’extracte de la convocatòria). No hem fet servir aleatòriament, com a model, la del 
SME, no... sorprèn la deriva de credibilitat sindical (des que aquest sindicat va patir el 
famós i deplorable atac dels hackers) i un exemple més, seria el seu comunicatSME on 
textualment afirmen “Ni teníem coneixement d'aquesta reunió, ni evidentment vam 
poder declinar res que no sabíem que es faria”. En aquest enllaç certificatSME, podreu 
entendre allò que dèiem d’aleatòriament... Més enllà d’aquesta “bola”, el que sí que 
d’entrada volíem, era compartir la increïble resposta dels pirates del SAP-UGT a la nostra 
convocatòria i la resposta que els hi hem fet arribar a qui sí convidàvem (SAP, SEIME i 
AFITCME: 
 
Heu declinat la nostra invitació i heu donat alguns arguments, sobre tot plegat us vull fer 
algunes apreciacions: 
 
1- En les nostres cartes no convidàvem a la trobada als representants del SICME, ells 
no van votar favorablement a la creació del grup de treball per negociar millores pel 
nostre col·lectiu, no entenem per tant que en la vostra carta de resposta conjunta, també 
signin ells, a no ser que sigui per deixar clar que seguiu anant de la maneta dels que no 
ens recolzen per aconseguir millores laborals. 
 

http://www.elsindi.cat/wpCom/negativa%20a%20negociar.pdf�
http://www.elsindi.cat/wpCom/sme.pdf�
http://www.elsindi.cat/wpCom/sme.pdf�
https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2018/05/desmentiment-uspac.pdf�
http://www.elsindi.cat/wpCom/certificatSME.pdf�
http://www.elsindi.cat/wpCom/respSAPUGT.pdf�
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2- En la vostra resposta ens recordeu que ja teniu una plataforma conjunta (FEPOL-
SME i SAME), que ja ens hi vareu convidar al gener del 2017 i que no ens hi vam voler 
afegir: cert!!!, fa més d’un any ja veiem negre el nostre futur i ja veiem difícil poder 
portar una mateixa línia amb FEPOL. Vosaltres mateixos ens doneu els arguments per NO 
afegir-nos: no compartim la manera de pensar i actuar del SICME (per aquest motiu no 
els convidàvem a la nostra trobada) i, fruit d’aquella plataforma veu signar un acord que 
NO desitjàvem (de fet no el va signar ni el SME), amb aquest acord heu venut els DAD 80, 
ara som els únics funcionaris als que ens cal anar al metge si ens indisposem (i els heu 
venut rebaixats, i algunes de les minses millores econòmiques encara no s’han fet 
efectives). 
 
3- No volem formar part de cap plataforma en que hi participa un sindicat que no  
defensa els interessos de tots els mossos. Per aquest motiu no convidàvem al SICME a la 
nostra trobada. Lamentem que la vostra federació sigui indivisible, pensem que aquesta 
unitat us provoca un conflicte d’interessos que acabem pagant massa car la resta de 
components del col·lectiu. 
 
Heu deixat passar l'oportunitat de defensar conjuntament el que va ser una petició 
conjunta de tots els sindicats, a excepció del SICME. 
 
 
Salut! 
 
 
Mònica Saltor Guinjoan. Secretària General del CAT 
 
 
Barcelona, a 7 de maig de 2018 
 
 
 


