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AVUI ENS HEM PRESENTAT A LA REUNIÓ DE LA MEC  
 

Avui el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya (SEGCAT) ens hem presentat a la reunió de la 

Mesa Electoral Coordinadora (MEC) per tal de presentar en mà un Registre Oficial on reclamem 

tenir un Assessor Tècnic a la MEC com ho tenen altres Sindicats “Representatius”. L’Assistent 

Tècnic de la DGP, ens l’ha recollit i ha fet entrega al Nou President de la MEC, informant-nos que 

hauríem d’esperar que la MEC ho valorés. I hem esperat fora de la reunió. 

Aquí el que hem exposat: 

Que en data 11 de Març de 2019 es van celebrar les Eleccions del Consell de la Policia – Mossos 
d’Esquadra, ja que les Eleccions celebrades el 27 de Juliol del 2015 van ser declarades nul·les per 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Que en aquestes Eleccions, el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya (SEGCAT) va participar 
i en el recompte de vots presencials va obtenir 517 vots favorables, tinguent coneixement dels 
resultats la resta de Sindicats, la pròpia Direcció General de Policia i el propi Departament 
d’Interior. Les Eleccions van quedar suspeses per la Mesa Electoral Coordinadora (MEC) el 18 de 
Març del 2019 i no es va realitzar l’Escrutini Final. 
 
Que des de llavors s’està vulnerant els Drets dels Electors i els Drets de les Organitzacions 
Sindicals que durant tot aquest temps no han pogut exercir els seus Drets Fonamentals ni gaudir 
dels Drets Sindicals que els hi son propis. 
 
Que durant tot aquest temps al SEGCAT s’ha vist perjudicat i menyspreat, ja que no han estat 
convocats a cap Consell de la Policia, Comissió Parlamentaria, Comissió de Segona Activitat, 
Comitè de Seguretat i Salut Laboral, etc. a excepció de la reunió convocada pel Departament 
d’Interior el 12 de Febrer de 2020 i a les posteriors per tal de Signar l’Acord de Millores Laborals. 
En la reunió del 12 de Febrer, estaven presents el Conseller Miquel Buch, el Secretari Brauli 
Duart, el Director de la DGP Pere Ferrer i la Subdirectora de RRHH Esperança Cartiel. Que el 
Secretari Brauli Duart ens va manifestar que havíem estat convocat per informar-nos de les 
negociacions laborals que havien tingut amb les altres Organitzacions Sindicals, donat que 
havíem obtingut 517 Vots Presencials a les darreres eleccions i érem una part important en el 
procés per aprovar l’Acord. Que ho podíem veure ja que no havien convocat a cap altre Sindicat 
sense representació en les darreres eleccions, a part del SAME que ho feia per afinitat amb el seu 
Secretari General. En dita reunió se’ns va fer entrega d’un Preacord, donant-nos 5 dies per fer les 
esmenes corresponents. 
 
Que segons l’art 12.2 del DECRET 135/2003, de 10 de juny, sobre normes reguladores de les 
eleccions dels representants del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia-Mossos 
d’Esquadra i designacó d’Organitzacions Sindicals Representatives: 
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“Les Organitzacions Sindicals Representatives i la Direcció General de Seguretat Ciutadana tenen 
la facultat de designar un assistent técnic per la mesa electoral coordinadora, si ho consideren 
convenient.” 
 
Que tenim coneixement que actualment les Organitzacions Sindicals que disposen d’un Assessor 
Tècnic són les següents SAP (2054 Vots Presencials), Trisindical (2087 Vots Presencials), USPAC 
(2191 Vots Presencials), CCOO (143 Vots Presencials i sense ser Organització Representativa) 
 
Que en cap moment la MEC ens ha tingut en consideració i no ens ha informat mai directament 
dels Acords o dels Processos Judicials, essent una part implicada en el Procés Electoral. 
 

Que per tot lo exposat hem sol·licitat: 

 

Que com afectats directes per qualsevol de les resolucions que pugui adoptar la MEC, i tenint en 
compte que assisteixen com assessors organitzacions sindicals no representatives, demanem a la 
Mesa Electoral Coordinadora com a òrgan sobirà que puguem participar en les reunions i 
convocatòries en igualtat de drets que la resta d’organitzacions sindicals presents. 
 
Un cop s’han presentat els nous membres de la MEC i han acabat de parlar tots els Assessors 
Tècnics (50 minuts a fora esperant), hem tornat a reclamar si podíem tenir veu com hem exposat 
en l’escrit i la Direcció General de la Policia ha fet esment al art. 12.2 motivant el perquè 
nosaltres no podíem tenir Assessor Tècnic. 
 
Nosaltres hem replicat, que si ens posem a analitzar l’article, aquest no fa esment en quin 
moment són considerades les Organitzacions Sindicals Representatives per poder presentar un 
Assessor Tècnic. Ja que aquí podríem entrar en quines són les Organitzacions Sindicals 
Representatives, si les de les Eleccions del 2015 que estan anul·lades pel TSJC, si les del 2011 o 
les del 2019 segons els resultats de les votacions presencials que si són vàlids. Nosaltres creiem 
que des del moment que la pròpia Conselleria d’Interior ens considera que representem a una 
part del col·lectiu i ens convoca a una reunió per fer-nos entrega del Preacord per tal de fer les 
esmenes oportunes i a altres Organitzacions Sindicals No Representatives No, la MEC ens hauria 
de poder admetre un Assessor Tècnic com ho han fet amb els altres Sindicats. 
 
Finalment per cortesia ens han deixat entrar a la reunió i, als 5 minuts, la MEC ha manifestat que 
havia d’estudiar tot lo exposat i donava per finalitzada la reunió. 
 
Des del SEGCAT esperem que els nous membres de la MEC puguin escoltar tant les nostres 
reivindicacions, com les nostres al·legacions, i puguin tirar endavant el procés electoral del 
Consell de la Policia pel bé del Col·lectiu del Cos de Mossos d’Esquadra, com també ho volen 
altres Sindicats. I que no procedeixin a aturar el procediment com ho volen altres parts. 
 
 


