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SPC      CAT   SME 

ENTRE L’ADMINISTRACIÓ,  
ELS UNS, I ELS ALTRES N’HI HA UN FART ! 

I MENTRESTANT, EL PERJUDICI PEL COL·LECTIU. 
 

NOVA SUSPENSIÓ DEL CONSELL DE POLICIA  

MALAURADAMENT AQUEST VESPRE SE’NS HA INFORMAT DEL SEGÜENT: 

“ En data d’avui, ha tingut entrada un escrit del sindicat majoritari, d’acord amb la composició actual 

del Consell, amb capacitat per instar la reunió del Consell i un dels promotors d’aquesta sessió, posant 

de manifest que aquesta convocatòria no s’ajusta al què disposa la Llei 10/1994 d’11 de juliol, de la 

Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, atès que el nombre de consellers supera el nombre 

màxim previst a l’article 54.2. 

Com ja sabeu, finalment s’ha posposat aquesta sessió del Consell de la Policia. No obstant això, i amb 

la voluntat de garantir el diàleg i la comunicació amb les organitzacions sindicals, us convoquem a una 

reunió demà, dia 14 de maig, a les 16.30 hores, per tal de tractar les següents qüestions:  

 

1. Anàlisi i valoració de la gestió contra el SARS-COV-2 en el Cos de Mossos d’Esquadra.  

2. Estat dels temes tractats a la Mesa General de la Funció Pública de 30 d’abril de 2020.  

3. Estat de tramitació i publicació de l’Acord de 20 de febrer de 2020 de jubilació anticipada i millora 

de les condicions laborals del Cos de Mossos d’Esquadra.  

4. Informació sobre la Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. “ 

 

Un altre Consell de Policia que és anul·lat! 

Una nova reunió que resultarà infructuosa, sense cap validesa, amb un acord del mes de febrer que 

es va derogant, sense avançar amb la jubilació, altres acords, etc., donat que aquests han de ser 

ratificats a l’òrgan legalment establert a l’efecte, que no és altre que el Consell de Policia. 

Vergonyós que ara ja no sols sigui l’Administració. Deplorable que entre uns sindicats i altres això 

sembli tot plegat un pati de col·legi, on els companys/es moss@s es veuen castigats per alguns dels 

seus propis sindicats. 

La 3SINDICAL, com a representants del treballadors lamentem aquesta situació que d’un temps 

ençà s’està donant, mentre tothom de mossos esperem les millores que ens pertoquen. 


