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Reunió Sindicats sobre l’Acord al Departament d’Interior 

 

Primer de tot, dir que intentaré parlar clar i català. Ahir 19 de febrer del 2020 (les dates són 
importants), vàrem ser convocats amb la resta de Sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra al 
Palauet d’Interior per assistir a una reunió de Negociació sobre les Reivindicacions del Col·lectiu. 

Va ser la nostra primera reunió amb la resta de Sindicats, després que el 11 de març del 2019, es 
realitzessin les eleccions del Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra, obtenint 517 vots 
presencials i un possible Conseller. Possible, ja que va quedar paralitzat per les demandes 
judicials i per interpretacions de les cautelars. Durant tot aquest temps hem intentat estar a les 
reunions del Consell de la Policia, de la Comissió d’Interior o de les Negociacions Laborals, però 
se’ns ha negat poder assistir, ja que des de l’Administració no ens han reconegut com a Sindicat 
Representatiu al no haver estat proclamat el resultat de les eleccions. La nostra pregunta sempre 
ha estat, qui són els Representant Sindicals amb legitimitat, després que amb sentència ferma 
del Tribunal Suprem es dictés nul·les les eleccions del 2015? Encara els Representant resultants 
d’aquelles eleccions estan gaudint de Reconeixement com a Representatius i dels Drets Sindicals. 
Tampoc hem rebut la informació sobre el parlat a les reunions i sobre les negociacions, cosa que 
vàrem demanar.  

El 12 de febrer de 2020, en una reunió amb el Director General Pere Ferrer, el Secretari General 
Brauli Duart i la Subdirectora de RRHH, Esperança Cartiel, va ser el primer cop que ens tenien en 
consideració i ens donaven la Proposta del Departament d’Interior sobre les reivindicacions que 
la Plataforma APME juntament amb altres Sindicats havien aportat i que el Departament s’havien 
fet seves. Ens van donar 5 dies per presentar esmenes i ens van informar, que a la setmana hi 
hauria una reunió de negociació amb tots els Sindicats, on presentarien una altre Proposta amb 
les esmenes que ells creien oportunes a afegir. El dilluns vàrem presentar les nostres esmenes. 
Les quals podreu tenir accés. 

Ara que ja teniu els tempos en que hem estat present en les negociacions, arriba el dia i hora 
(16:30) de la reunió amb el Departament d’Interior i la resta de Sindicats. Al lloc es presenten 
tots els Sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra a falta de la Sectorial de CCOO (sort que no van 
venir, ja que no hi havia lloc per més cadires). El Secretari General Brauli Duart va prendre la 
paraula i ens va presentar una proposta amb algunes de les esmenes presentades. També 
tindreu accés a aquest document. On podem observar que de totes les nostres esmenes 
presentades, només han tingut en consideració la de imposar el Q5 normal per tothom a partir 
del febrer del 2021. I ens informa que tenim 1 hora per valorar la seva proposta i passar a signar-
la (17:25). Això és una Negociació? 

Sortim del Palauet, anem a un Bar pròxim, i informem a les nostres Afiliades i Afiliats de la 
situació. Iniciem una enquesta a les 17:50 sobre si firmar i informem que si no han votat el 50% 
de les Afiliades o Afiliats no prendrem cap decisió que pugui influir en el seu futur laboral. Som 
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un Sindicat Assembleari, la veu la tenen les nostres Afilades i Afiliats i com a Secretari General, no 
puc prendre decisions per ells. 

A les 16:25 entrem un altre cop a la Sala de Reunió, mirem el mòbil i la participació no supera el 
25%. Normal, la gent treballa, té família i no pot estar seguint la situació de la reunió en directe. 
Motiu pel qual ens farà prendre la decisió que explicaré més endavant.  

Primer de tot el Secretari General Brauli Duart, incorpora certes modificacions al acord 
presentat, com que la Jubilació sigui com el model de l’Ertzaintza, esmentat per la Trisindical i 
que el canvi de Quadrant Q5 sigui immediat i no s’hagi d’esperar al febrer 2021. Després és el 
torn dels Sindicats per posicionar-se. La Trisindical (SME-SPC-CAT) manifesten que encara que 
sigui un acord de mínims el signarà, però insta a treure una frase on quedaven exclosos de les 
negociacions futures qualsevol Sindicat que no signes l’Acord. El CSIF manifesta que com han 
anat les negociacions on mai han estat invitats, no signaran l’Acord. El COPCAT, el SEIME (FEPOL) 
i el SICME (FEPOL) manifesten que signaran l’Acord. El SAP (FEPOL) dona les gràcies al 
Departament d’Interior i manifesten que és “El Millor Acord” i que signaran l’Acord. El AFITCME 
(FEPOL) sindicat de Facultatius de Mossos d’Esquadra, en el qual moltes de les reivindicacions no 
els hi afectaven, manifesten que ho passaran a consulta a les seves Bases sobre si adherir-se i 
firmar l’Acord. El SAME manifesta que firmarà l’Acord i insta a modificar el text que deia la 
Trisindical per deixar fora de futures negociacions a qui no hagi signat l’Acord o no sigui 
representatiu. L’USPAC no valora l’Acord i manifesta que també ho passaran a consulta a les 
seves Bases sobre si adherir-se a l’Acord. I per últim la nostra decisió. Com a SEGCAT, 
manifestem que som un Sindicat Assembleari i que pels tempos de les negociacions, que només 
ens han donat 1 hora per posicionar-nos, ho passarem a consulta a les nostres Afiliades i Afiliats, 
motiu pel qual en aquells moments no signarem l’Acord. També ens vam manifestar en contra de 
la inclusió de la frase del SAME, ja que podia deixar fora de les negociacions futures a altres 
sindicats no signants i sense representació. 

Per finalitzar, dir que les nostres Afiliades i Afiliats són els que donen veu al Sindicat, i no podíem 
decidir per elles i ells, sense saber el que pensaven sobre l’Acord i que afectarà al seu futur 
laboral. Ara ja tenen en la seva disposició l’Acord i l’enquesta per poder votar la seva decisió, la 
qual ratificarem en l’Assemblea Extraordinària que es farà la pròxima setmana. Un cop ratificada 
la decisió final, informarem al Departament d’Interior. El Sindicat SEGCAT es va crear per ser un 
sindicat de totes les Afiliades i Afiliats, per no viure d’ell i per fer Sindicalisme de País. Encara que 
el color Groc sigui el nostre color representatiu, mai serem el Sindicat Groc de l’Administració. 
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