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     CONDEMNATS PER TRAMPOSOS   S      
El Tribunal Suprem anul·la definitivament les eleccions sindicals al Consell de la 
Policia de Mossos d’Esquadra de l’any 2015. LA SETÈNCIA ÉS FERMA I 
IRRECURRIBLE. 

El Tribunal Suprem en recurs de cassació núm.1046/2017 desestima el recurs de cassació 
interposats per la Generalitat de Catalunya i el Sindicat Autònom de Policia UGT-SAP-FEPOL 
(fins i tot en això van de la mà), contra la sentència de la Sala Segona del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de data 25 de novembre de 2016, recurs protecció jurisdiccional núm. 
274/2015, que va anular les eleccions sindicals al Consell de l’any 2015. 

La sentència esmentada anul·lava la promoció del Decret d’eleccions, a l’HAVER MANIPULAT 
L’ORGANITZACIÓ UGT-SAP- FEPOL la promoció de les mateixes, desprès de convenir amb 
un funcionari del Departament de Treball el registre de la convocatòria d’eleccions fora d’horari. 
Aquesta manipulació tramposa i barroera, tenia com a finalitat poder controlar el procés i que la 
votació es realitzés en dates on el major nombre de funcionaris estigués de vacances, a efectes 
d’incrementar l’ús del vot per correu, de difícil control  vers la identitat del votant o elector amb la 
regulació actual del procediment.  

El procediment va ser incorrectament validat per la Subdirecció de  RRHH de la DGP malgrat la 
flagrant irregularitat (un cop més, quid pro quo entre la Generalitat i els de sempre), per tal de 
facilitar el procés electoral a UGT-SAP-FEPOL. 

Concretament la sentència indica que: 

“el registro de la comunicación de la convocatoria de promoción de elecciones se produjo 
antes del horario de apertura previsto en la regulación correspondiente, a partir de un previo 
contacto, entre el Sindicato Autónomo de Policía y el funcionario que atendía al registro” 

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anular el procés per la 
VULNERACIÓ DEL DRET FONAMENTAL A LA IGUALTAT A LES ORGANITZACIONS 
SINDICALS, Art. 14 CE, en relació amb l’article 28 CE. 

Ara, el Tribunal Suprem confirma la il·licitud de l’acció ANUL·LANT TOTS ELS RESULTATS 
DEL PROCÉS ELECTORAL. 

Per tant, s’hauran de repetir les eleccions sindicals al Cos de Mossos d’Esquadra, esperant 
que aquest cop es faci de manera neta, legal i amb totes les garanties, i que l’Administració 
realitzi els canvis i les accions normatives pertinents per controlar la validesa del procediment de 
manera asèptica, escrupolosa i neutral amb especial atenció a la tramitació del vot per correu per 
part de les organitzacions sindicals i el control de la persona que emet el seu vot per aquest 
sistema. 

Malgrat es va destruir el vot per correu a corre-cuita, en algunes ABP’s es van a arribar a cremar, 
NO ELS HA SERVIT ABSOLUTAMENT DE RES.   


