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Una vegada més en unes eleccions sindicals al Consell de Policia, apareix 
l'ombra del vot per correu. 
 
El que hauria de ser un sistema de vot excepcional per garantir que puguin 
votar aquells agents que el dia de la votació estiguin de vacances, baixa o 
similar, acaba convertint-se en una caça i captura als centres de treball 
apretant als agents per tal que peticionin el vot per correu sense importar per 
a res que el dia de la votació estiguin treballant i puguin exercir el vot 
presencial. 
 
El cas és que el vot per correu està mancat de garanties suficients i que cada 
vegada que hi ha eleccions acaba portant problemes, queixes i denúncies. 
 
Per evitar això, la trisindical vam demanar a la MEC que s'establissin tota una 
sèrie de mesures pel que fa a tot el procés del vot per correu per dotar-lo de 
més garanties i transparència i la resposta de la MEC ha estat desfavorable 
al·legant que el procés ja gaudeix de les garanties suficients. 
 
El més sorprenent de tot, és que el sindicat SAP i els seus sindicats satèl·lits 
SICME i SEIME van fer petició a la MEC de que no ens tinguessin en compte 
les propostes de garanties que la Trisindical proposàvem. 
 
Com és possible que unes organitzacions sindicals puguin anar en contra 
d'aquestes mesures garantistes del procés del vot per correu? Doncs fàcil!! A 
menys garanties més facilitat de poder obtenir vots per correu de forma poc 
transparent. 
 
La Trisindical no entrem en aquest joc de la caça i captura del vot per correu. 
Us hem informat de com procedir als qui ens ho heu demanat però no hem 
apretat a ningú ni tampoc hem ofert cap codi penal a canvi de votar per 
correu. 
 
Aquest comunicat te només la finalitat de informar-vos de que votar és molt 
important per que ens hi juguem tots els mossos el nostre futur (Pagues, FAS, 
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bufanda, horaris, material, uniformitat etc). Res de tot això que ens hi juguem 
es pot canviar per un codi penal. 
 
El sindicat SAP en els darrers 4 anys ens ha abocat en connivència total amb 
l'Administració en la més profunda de les misèries que mai ha viscut el nostre 
cos. Recordeu la retallada de sou, eliminació del FAS, eliminació bufanda, 
retallada de les pagues, canvis en els mèrits dels concursos que premien el 
PGA i castiguen l'antiguitat.....I un munt més de bestieses com per exemple 
que volien que les armilles interiors fossin de copagament i que els agents 
haguessin de pagar-ne la meitat del seu cost. Ells van ser els qui en una 
intervenció al congrés es van carregar el procés d'implantació de jubilació 
anticipada als mossos d'esquadra..... 
 
Per tot això, per evitar que els pròxims 4 anys el SAP pugui tornar a 
vendre'ns, es fa molt necessari que voteu presencialment el dia 27 de juliol de 
2015. 
 
Penseu que el fet de votar presencialment anul·la automàticament el vot per 
correu que es pugui haver fet anteriorment. I el vot presencial SI que te totes 
les garanties de transparència necessàries pel bon funcionament d'unes 
eleccions. 
 
Penseu en el futur!! El que pugui passar en els pròxims 4 anys depèn de tots 
nosaltres, dels nostres vots. Cal participar per evitar noves retallades!!  
 
VOTEU PRESENCIALMENT EL DIA 27 DE JULIOL DE 2015. I SI A MÉS A MÉS, 
VOTEU TRISINDICAL, VOTAREU RECUPERACIÓ DELS DRETS PERDUTS EN 
ELS DARRERS ANYS. 
 
 
 
 
                        , la força corporativa dels moss@s ! 

 
 
Barcelona, a 17 juliol de 2015 
 
 


