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DESPRÉS DE 627 DIES...
... ja tenim uns resultats de les Eleccions del Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra celebrades
el 11 de Març de 2019. Però sabem que aquestes Eleccions Sindicals portaran cua, com ho han
fet les darreres, les del 2015 i les del 2011.
Ara ja es pot dir Oficialment que el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya - SEGCAT som un
Sindicat Representatiu al Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra, gràcies als 517 Vots
Presencials de les Eleccions del 11/03/2019, els mateixos que ens van reconèixer el passat
27/11/2020.
Uns resultats que considerem històrics, ja que hem de recordar que el SEGCAT es va fundar el 19
de Novembre de 2018 des de 0, sense cap vincle amb els anteriors Sindicats, sense cap
finançament i ens vàrem inscriure a unes Eleccions del Consell de la Policia per poder donar-nos
a conèixer i representar una part del Col·lectiu de Mossos d’Esquadra que no es veia
representada en cap dels altres Sindicats. I la nostra Campanya es va fer amb la voluntat de
moltes Companyes i Companys, que van fer córrer la veu i van penjar els nostres Cartells.
Al ser les nostres primeres Eleccions al Consell de la Policia, vàrem poder veure les primeres
coses estranyes des de primera línia:
- El Vot per Correu es va començar a tramitar abans que la Mesa Electoral Coordinadora (MEC)
estigués constituïda i no es sapigués la Data de les Eleccions.
- Durant la Campanya Electoral, iniciada molt a posteriori de l'inici de la tramitació del Vot per
Correu, no vàrem veure Cartells d’una de les Candidatures Majoritàries.
També vàrem poder observar la gestió i els recursos que comporta les Eleccions del Consell de la
Policia, unes Eleccions que varen començar a les 5:30 hores del dia 11 de març i varen acabar, en
alguns llocs, a les 1:00 hores del dia següent, sense contar el Vot per Correu.
Un Procés Electoral amb diversos Procesos Judicials oberts per un Possible Frau Electoral pel Vot
per Correu i que s’ha trigat 627 dies en donar uns Resultats.
A qui ha beneficiat i a qui ha perjudicat? Cadascú podrà treure les seves conclusions.
Recordar que aquestes Eleccions del Consell de la Policia es van celebrar perquè les Eleccions del
2015 van quedar anul·lades per Sentència Judicial del TSJC.
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Des del SEGCAT, als següents dies que es celebressin les Eleccions Sindicals, amb uns resultats a
partir dels Vots Presencials que ens donaven un Representant al Consell de la Policia, vàrem
demanar al Departament d’Interior i a la Direcció General de la Policia que els Drets Sindicals es
repartissin entre tots els Sindicats que hi varen participar i que tots els Sindicats estiguessin
presents a totes les reunions. I si no era el cas, vàrem demanar poder rebre tota la informació
per estar al dia per quan es resolgués el Procés Electoral. Però 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. I tampoc hem estat
informats de res, tal com vàrem demanar.
El 4 de Novembre ens va convocar la MEC per procedir al recompte del Vot per Correu. Un Vot
que els Sindicats USPAC, TRISINDICAL i SEGCAT vàrem sol·licitar Impugnar i demanar la seva
Nul·litat, per Frau Electoral del Vot per Correu per diversos motius, entre ells, el tràmit del Vot
per Correu abans que la MEC estigués constituïda i irregularitats en la tramesa del Vot per
Correu.
Finalment, la MEC va refusar les nostres sol·licituds, va manifestar que no tenia potestat per
anul·lar el Vot per Correu i que s’havia de fer per via judicial. Abans d’iniciar el recompte del Vot
per Correu, des dels Sindicats USPAC, TRISINDICAL i SEGCAT, es va demanar a la MEC la no
destrucció dels Sobres amb el Contingut de la Matriu de Petició del Vot per Correu i les
identificacions personals, ja que hi han procediments judicials oberts i s’han de preservar les
proves per si el Jutjat ho demana en un futur. La MEC va acceptar.
I es va iniciar el recompte del Vot per Correu, que inicialment va consistir en classificar els 4.619
Vots en 2 Urnes, 1 Verda pels Sol·licitats entre el 19/01/19 a 11/03/19 i 1 Blava pels Sol·licitats
entre el 11/01/19 a 18/03/19, i una Caixa per les Sol·licituds de Vot que finalment van anar a
votar Presencialment. Això va durar 5 dies.
Al 6é dia, abans de procedir al recompte, es va aixecar acta per fer constar totes les Incidències i
les al·legacions dels Sindicats, on els Sindicats USPAC, TRISINDICAL i SEGCAT vàrem tornar a
demanar la Impugnació i la Nul·litat del Vot per Correu i el SAP i SEIME va demanar la Nul·litat de
TOT el procediment Electoral.
Al 7é, la MEC va contestar totes les al·legacions i es va procedir al recompte del Vot per Correu.
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Us deixem les dades dels Vots de l’Escala Bàsica i valoreu vosaltres mateixos:
Sindicat
USPAC
TRISINDICAL
SAP
UNIO
CSIF
SAME
CCOO
SEGCAT

Vot Presencial
2.191
2.087
2.054
110
243
292
143
517

Vot per Correu
120
432
1.823
8
2
0
0
0

Escruitni Global
2.311
2.519
3.877
118
245
292
143
517

De 4.619 Vots per Correu que es van tramitar, 1.927 van Votar finalment Presencialment i 2.536
van Votar per Correu.
Els Consellers i la Majoria dins el mateix Consell de Policia pot variar si es demostra el Frau del
Vot per Correu:
Escala Bàsica:
SAP: 5 a 3
TRISINDICAL: 3 a 4
USPAC: 3 a 4
SEGCAT: 1 a 1
Escala Intermitja:
SEIME: 1
Escala Executiva:
SICME: 1
Escala Superior:
SICME: 1
Escala Facultatius:
AFITCME: 1
Amb les Dades podreu valorar el que representa el Vot per Correu a les Eleccions del Consell de
la Policia. Per nosaltres és una VERGONYA i danya la Imatge del Cos de Mossos d'Esquadra.
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En unes Eleccions municipals o del Parlament de Catalunya, el Vot per Correu representa un 12%. En aquestes Eleccions Sindicals, si un Sindicat no hagués fet la crida per anar a Votar
Presencialment per por a la impugnació del Vot per Correu, hagués estat d'un 43% i més d'un
70% del seu Vot hagués estat Vot per Correu.
Per l'explicat, pel viscut i pel gran cost que representen les Eleccions del Consell de la Policia Mossos d'Esquadra, ja hem començat a fer gestions per saber més del Procés de Vot Telemàtic i
al primer Consell de la Policia demanarem que sigui una prioritat, sempre que hi hagi garanties.
El SEGCAT va néixer per donar un Aire Fresc al Món Sindical que tots coneixem. Vàrem néixer per
donar resposta a molts que no ens sentíem representats amb els Sindicats per les seves formes
de fer. Vàrem néixer per dir les coses clares i defensar als treballadors i treballadores de la
Seguretat i de les Emergències, el nostre Poble de Catalunya i les nostres Institucions.
Ara hem fet un pas enorme en poder ser presents al Consell de la Policia, per poder defensar els
vostres Drets i en aquest temps hem crescut i podem donar una bona Defensa Jurídica i una
bona Assegurança de Sou i Feina.
Si penses que som el teu Sindicat, no tu pensis més i apunta't al SEGCAT!
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