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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

  

DESPRÉS DE 665 DIES... 
 

...continuem sense poder gaudir dels Drets Sindicals que ens pertoquen com a Sindicat 

Representatiu de les Eleccions del Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra celebrades el 11 de 

Març de 2019.  

 

Com ja vàrem dir, el passat 27/11/2020 es va realitzar l’Escrutini Global de les Eleccions del 

Consell de la Policia del 11/03/2019, obtenint els mateix resultat que el dia de la votació, 517 

Vots Presencials. Fet que fa que es pugui dir Oficialment que el Sindicat Nacional de Seguretat de 

Catalunya - SEGCAT som un Sindicat Representatiu al Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra.  

 

El passat 14/12/2020 ens vàrem reunir a la Direcció General de Policia amb el Responsable de 

Relacions Laborals de la Sub-direcció General de Recursos Humans, per tal de ser informats dels 

Drets Sindicals que ens pertocaven com a Sindicat Representatiu amb els Resultats Obtinguts. 

 

El passat 21/12/2020 vàrem Registrar un Escrit informant dels Membres dels Sindicat que 

demanarien la Llicència d’Alliberament Sindical i dels Membres que passarien a ser els 

Representar del Sindicat, després de celebrar una Assemblea General Extraordinària on es va 

aprovar per votació. I vàrem enviar còpia a la Sub-directora de Recursos Humans, Esperança 

Cartiel i al Director General de la Policia, Pere Ferrer, per tal d’agilitzar el procediment. 

 

Avui 04/01/2021 ens trobem que encara no hem rebut resposta i no disposem de les 4 Llicències 

d’Alliberament Sindical que vàrem sol·licitar, ja que 1 de les Llicències les vàrem convertir en 

Hores Sindicals. I a sobre ens trobem que els 4 Membres del Sindicat que hem demanat les 

Llicències d’Alliberament Sindical, per tal de poder fer les tasques Sindicals, no podem gaudir 

d’Hores Sindicals (s’han demanat entre setmana i en dies no festius) per manca d’efectius en les 

seves Unitats. Quan sabem que és el mateix problema que tindran les Unitats un cop es facin 

efectives les Llicències. 

 

Des del SEGCAT podem entendre que certs Drets Sindicals, com que els Recursos Materials es 

demorin un temps o que es deneguin les Hores Sindicals dels Representants que es demanin en 

dies Festius o en Caps de Setmana, però no podem entendre que estiguem igual que fa 665 dies. 

 

Demanem a l’Administració que faci la seva feina, ens atorgui el que ens pertoca d’una vegada 

i no perjudiqui més el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya! 

 


