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CONVOCATÒRIA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD 
 

Des del SINDICAT NACIONAL DE SEGURETAT DE CATALUNYA (SEGCAT), avui hem fet arribar al H. Conseller 
Joan Ignasi Elena un Escrit Registrat sol·licitant que es Convoqui la Comissió de Seguiment de l’Acord de 
Jubilació Anticipada i Millores de les Condicions Laborals de forma URGENT, abans que es compleixin 365 
dies des de que es va signar l’Acord (abans del 02/07/2021). Ja ho hem demanat al Consell de la Policia, 
però encara no s’ha convocat i és el lloc específic per tractar la Jubilació Anticipada i altres Punts de l’Acord. 
 
I hem aprofitat per posar-li al cas dels fets: 
 

 11 de Març de 2019, Eleccions del Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra on obtenim 517 Vots Pre-
sencials i la MEC, amb ajuda del Servei Jurídic del Departament, atura les Eleccions donat que no sap 
interpretar les cautelars del Jutjat Instrucció núm. 2 de Tarragona (DP 480/2019) que feia referència a 
que es podia continuar el procediment electoral amb aquests vots per tal de constituir el Consell de la 
Policia. 

 
 

 

 

 

 

*Providència, Diligències Prèvies 480/2019 Jutjat Instrucció 2 de Tarragona 

 8 de Juliol de 2019, Reunió al Departament d’Interior amb el Conseller Miquel Buch, el Secretari General 
Brauli Duart i el Director General Andreu Joan Martínez, on els informem que ens tinguin presents a les 
Negociacions per les Millores Laborals del Cos de Mossos d’Esquadra i en totes les reunions que facin 
amb la resta de Sindicats. 

 12 de Febrer de 2020, Reunió al Departament d’Interior amb el Secretari General Brauli Duart, el Direc-
tor General Pere Ferrer i la Subdirectora de RRHH Esperança Cartiel, on es el primer cop que ens tenen 
en consideració i ens donen la Proposta del Departament d’Interior sobre les reivindicacions que la Pla-
taforma APME juntament amb altres Sindicats havien aportat i que el Departament s’havien fet seves. 
Ens donen 5 dies per presentar esmenes i ens informen que, a la setmana, hi hauria una reunió de ne-
gociació amb tots els Sindicats, on presentarien una altra Proposta amb les esmenes que ells creien 
oportunes a afegir. El dilluns 17 de Febrer de 2020, vàrem presentar les nostres esmenes. 

 19 de Febrer de 2020, Reunió de Negociació sobre les Reivindicacions del Col·lectiu, on som convocats 
amb la resta de Sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra i el Departament d’Interior al Palauet d’Interior. 
L’únic que no es presenta és la Sectorial de CCOO. El Secretari General Brauli Duart pren la paraula, 
primer de tot fent esment un altre cop al document de la Plataforma APME on la resta de Sindicats 
s’havien unit, i ens presenta una Proposta de Preacord amb algunes de les esmenes presentades, 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. Acaba de llegir el preacord i ens informa 
que tenim 1 hora per valorar la seva proposta i passar a signar-la. Això és una Negociació? 
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Al tornar, el primer de tot, el Secretari General Brauli Duart, incorpora certes modificacions a l’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 signés 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 
de la Història” i que signaran l’Acord. L’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 signar 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 manifestem 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. 

 26 de Febrer de 2020, Assemblea General Ordinària del SEGCAT. Es porta a votació adherir-nos al 
Preacord per tal de poder fer un seguiment de la implantació d’aquest i estar presents a les properes 
reunions de la Comissió de Seguiment. El resultat és el següent: 69,2% a favor i 30,8% en contra. Al dia 
següent s’informa al Departament d’Interior que ens adhereixin a l’Acord. 

 2 de Juliol de 2020, Reunió al Departament d’Interior on es firma l’Acord entre el Departament d’Interior 
i les Organitzacions Sindicals de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra sobre la Jubilació Anti-
cipada i altres millores en les Condicions Laborals. Firmen tots els Sindicats a excepció d’AFITCME i la 
Sectorial de CCOO. Al Punt 16 diu el següent: 

 

 27 de Novembre de 2020, Escrutini Final de les Eleccions del Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra 
on es comptabilitza tot el Vot per Correu i tot i això mantenim la representació obtinguda amb els Vots 
Presencials amb 517 i aconseguim un Conseller al Consell de la Policia. 

 29 de Gener de 2021, Consell de la Policia 132/21, el primer Consell que el Sindicat SEGCAT hi és present. 
Som l’únic Sindicat que portem als Punts del Odre del Dia la Petició de Convocatòria de la Comissió de 
Seguiment de l’Acord (13. c) 

 7 de Maig de 2021, Consell de la Policia 133/21, com s’ha fet cas omís de la nostra proposta, tornem a 
portar als Punts del Odre del Dia la Petició de Convocatòria de la Comissió de Seguiment de l’Acord (6), 
però aquest cop USPAC també fa la petició. Ens manifesten que la Comissió de Seguiment de l’Acord es 
convocarà. 

 14 de Juny de 2021, FINS A DATA D’AVUI, 347 DIES DES DE QUE ES VA SIGNAR L’ACORD, LA COMISSIÓ 
DE SEGUIMENT MAI HA ESTAT CONVOCADA! 

 


