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Davant el recent comunicat del sindicat SME en el que manifesta que 
abandona la TRISINDICAL hem de dir:  
 
1.- Que aquesta decisió ens ha agafat per sorpresa a tots, atès que 
les petites i lògiques discrepàncies entre organitzacions i persones no 
han estat mai cap problema ni dificultat per compartir feina i 
objectius a parts iguals.  
 
2.- Que seguim considerant que la unitat sindical i la unió de tot el 
col·lectiu és l’únic camí viable per treballar i aconseguir que ens 
tornin tot el que ens han pres, així com lluitar per dignificar les 
condicions en les que han de treballar els membres del mossos 
d’esquadra.  
 
3.- Que ara més que mai, totes les organitzacions no afins a les 
retallades de l’administració hem d’estar unides per sumar i tenir més 
possibilitats d’aconseguir els nostres justos objectius. El nostre 
col·lectiu de ben segur que surt perdent amb aquestes decisions 
perquè dificulten encara més la possibilitat d'assolir acords amb la 
DGP. 
 
  
Per tot el que exposem, esperem que reconsidereu la vostra decisió.  
Sapigueu que estem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió que 
considereu necessari tractar. Considerem que la imprescindible unitat 
en el si del nostre col·lectiu s’ho mereix. 
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ADÉU A TRES ANYS DE

 

 

 

Ara fa aproximadament tres anys que l
ens havien demanat els companys i companyes.

 
 
Vam fer contactes amb tots els sindicats que aleshores hi havia i de totes les gestions fetes,
sindicats vam començar a treballar conjuntament

col·lectiu. 

 
Naixia així la trisindical formada per
conjunta a les eleccions sindicals del 2015.

 
Des de les eleccions de juliol del 2015
a posar fi a aquesta etapa en la qual s'ha intentat unir forces p
ha demostrat que tot aquest esforç 
treballadors als quals representem.

 
Així doncs, l'SME dóna per finalitzada aquesta etapa de la qual 
però també de negatives que ens 
que creiem que serà molt profitosa 

 
Seguirem lluitant amb tot pels drets del col·lectiu i de cadascun dels nostres afiliats

fet fins ara. Oberts a accions conjuntes que siguin serioses, responsables i de profit. Sempre en un 
marc de seriositat, respecte i professionalitat. Per què serà la nostra marca innegociable.
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ADÉU A TRES ANYS DE TRISINDICA

Ara fa aproximadament tres anys que l'SME vam apostar per la unió sindical

ens havien demanat els companys i companyes. 

fer contactes amb tots els sindicats que aleshores hi havia i de totes les gestions fetes,
sindicats vam començar a treballar conjuntament en temes que consideràvem importants pel 

formada per SME, SPC i CAT. Fins i tot vam presentar una candidatura 
conjunta a les eleccions sindicals del 2015. 

Des de les eleccions de juliol del 2015 fins el dia d'avui, certs fets i diverses discrepàncies

en la qual s'ha intentat unir forces per un objectiu comú però que el temps 
ha demostrat que tot aquest esforç no s'ha traduït en els resultats esperats i favorables

treballadors als quals representem. 

dóna per finalitzada aquesta etapa de la qual n'extraiem moltes cose

que ens serviran d'experiència per una nova etapa

serà molt profitosa pel nostre col·lectiu. 

Seguirem lluitant amb tot pels drets del col·lectiu i de cadascun dels nostres afiliats

fet fins ara. Oberts a accions conjuntes que siguin serioses, responsables i de profit. Sempre en un 
marc de seriositat, respecte i professionalitat. Per què serà la nostra marca innegociable.

 

Molta feina pel davant. 

COMUNICAT 
SINDICAT DE MOSSOS D’ ESQUADRA 

 

mossos.cat | sme@sme-mossos.cat 

 r s 

TRISINDICAL 

vam apostar per la unió sindical que tantes vegades 

fer contactes amb tots els sindicats que aleshores hi havia i de totes les gestions fetes, tres 

en temes que consideràvem importants pel 

s i tot vam presentar una candidatura 

certs fets i diverses discrepàncies ens porten 
er un objectiu comú però que el temps 

no s'ha traduït en els resultats esperats i favorables pels 

n'extraiem moltes coses positives 

serviran d'experiència per una nova etapa que ara encetarem i 

Seguirem lluitant amb tot pels drets del col·lectiu i de cadascun dels nostres afiliats. Com hem 
fet fins ara. Oberts a accions conjuntes que siguin serioses, responsables i de profit. Sempre en un 
marc de seriositat, respecte i professionalitat. Per què serà la nostra marca innegociable. 


