
 

 

Petició de creació d’un grup de treball per negociar les nostres millores 
laborals en matèria de jubilació anticipada i ajudes econòmiques 

Ahir us explicàvem en el comunicat del Consell de la Policia del dia 10 d'abril que s’havia demanat 
la creació d’aquest grup de treball i que us donaríem els detalls d’aquest punt en un comunicat a 
part per la seva gravetat i complexitat, doncs bé intentarem ser breus i clars: 
 
Aquesta demanda de creació del grup de treball la fa el sindicat USPAC i la sotmet a 
votació, sabent que aquestes demandes les hem reclamat tots els sindicats del CME i que, 
per tant, era de preveure que tindria un resultat majoritàriament favorable, així va ser, però 
vam tenir la desagradable sorpresa de veure com s’abstenia el representant  del SICME, en 
Francesc Xavier Carabasa (Sindicat de Comandaments del Cos de Mossos d’Esquadra), i 
com votaven en contra els següents 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 formen 
part del Cos i que també van votar en contra (el Sr. Puigserver, la senyora Maite Català, la 
senyora Marta Gordi, etc.): 

- Comissari en cap de la Prefectura: Ferran López 
- Comissari cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central: 
Joan Carles Molinero 
- Comissari cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial: 
Miquel Esquius 
- Comissari cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la 
Seguretat: Emili Quevedo   
- Comissària cap de l’Escola de Policia de Catalunya: Alícia Moriana 
- Intendent cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de 
Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació: Joaquim Bayarri 

 
El resultat de la votació va ser: 12 vots a favor, 1 abstenció i 16 vots en contra. Està clar que amb 
el vot favorable de tots els components del CME el resultat hauria canviat radicalment: 19 a 
favor i 10 en contra, ARA TINDRÍEM EL GRUP DE TREBALL APROVAT I PODRIEM 
COMENÇAR A PARLAR DE L’ADQUISICIÓ DELS DRETS QUE NO TENIM O QUE HEM 
PERDUT!!! 
 
Que trist és veure com es polititza el nostre cos, ARA NO TOCA va dir el nostre Comissari 
en Cap, i la resta d’alts comandaments el van recolzar. REALMENT SOM MEMBRES DEL 
MATEIX COS POLICIAL? REALMENT PENSEN EN MILLORAR LES NOSTRES CONDICIONS 
LABORALS? REALMENT ESTAN DISPOSATS A DEFENSAR ELS AGENTS D’ALTRES 
ESCALES DEL CME? ÉS AIXÍ COM ENS PENSEN COHESIONAR? 
 
*Casualment, minuts més tard d’aquest patètic Consell de la Policia, rebíem un e-mail 
anul·lant la reunió del grup de treball que estudia la creació d’un Pla de Carrera per USC 
que s’havia de celebrar ahir. Hem de pensar que tanquen portes? Que s’han enfadat?  
 
COMPANYS, QUE NO ENS INTIMIDIN, AIXEQUEM CAPS I ALCEM LA VEU: VOLEM LA 
JUBILACIÓ ANTICIPADA I TOTES LES AJUDES QUE ENS MEREIXEM!!!  
 

http://www.elsindi.cat/wpCom/consell100418.pdf�

