
 

 

 
QUE ESTÀ PASSANT AL COS DE MOSSOS??? 

Ahir el Conseller d’Interior ens va fer arribar una carta a tots els Secretaris Generals dels sindicats 
del CME, en dita carta deia (ho resumim) que com que el procés electoral al Consell de la Policia 
està pendent del que succeeixi amb el vot per correu (que no ho diu, però nosaltres si: perquè hi ha 
un jutjat penal que investiga les presumptes il·legalitats comeses per membres del SAP i de 
l’Administració en els tràmits del vot per correu) de moment, interpreten que no hi ha legítims 
representants del col·lectiu i per tant, no té amb qui negociar. 
 
Fa molts anys que l’Administració i el SAP (amb els seus satèl·lits que composen la FEPOL) 
perjudiquen als Mossos signant acords que empitjoren les nostres condicions laborals. Fa 
molts anys que la resta de sindicats ho veiem i busquem la manera de frenar aquesta 
sinèrgia: per aquest motiu es va haver de repetir el procés electoral del 2015, perquè es va 
demostrar que el SAP havia realitzat el registre de promoció d’eleccions fora de l’horari establert i 
l’Administració li va acceptar. Un jutjat del Contenciós Administratiu els va obligar a repetir les 
eleccions, són les que vam fer aquest març passat. Doncs bé, en aquestes eleccions repetides hi 
ha hagut dos demandes judicials que han prosperat contra el sistema utilitzat per gestionar el vot 
per correu, una penal (interposada per USPAC) i una del Contenciós Administratiu (interposada per 
la Trisindical -CAT, SPC i SME-). 
 
Ara, el Conseller aprofita aquesta situació processal per dir que no sap amb qui negociar, ignorant 
que el mateix reglament del Consell de la Policia, en el seu article 6, preveu aquesta 
circumstància i estableix que mentre no hi ha candidatures electes, es prorroga el mandat 
anterior. Per tant, no és que no té amb qui negociar, la realitat és que 

 

EL CONSELLER NO 
MOSTRA CAP INTERÉS EN MILLORAR LA SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA, NI EN 
NEGOCIAR LES MILLORES LABORALS DELS GARANTS D’AQUESTA!!! 

Amb aquesta conjuntura, ara com ara, tenim una situació laboral esperpèntica i una situació sindical 
en sintonia:  

- el SAP (FEPOL) unit a l’Administració, ara més que mai doncs comparteixen una mateixa 
acusació penal. 

- USPAC, el sindicat més votat de manera presencial a les eleccions del Març, treballant en 
solitari. 

- La 3Sindical (CAT, SPC i SME) fent front comú per forçar el retorn a la normalitat per tal de 
poder avançar en algunes de les línies de millora esbossades abans d’arribar a la situació 
actual: equiparació amb bombers, millora del preu de l’hora extra, augment dels AP, jubilació 
anticipada... 

 
El millor que pot fer el Conseller Buch per la seguretat pública de Catalunya és dimitir
 

.  

El millor que podem fer els sindicats, TOTS, és forçar la dimissió del Conseller i el seu equip 
per buscar interlocutors vàlids, imparcials, amb criteri, que puguin redreçar un Cos massa 
castigat per les retallades, la opinió pública, la politització i la manca de personal, i així 
millorar la seguretat pública de Catalunya. 
 


