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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

 

CONVOCATÒRIA DEL GRUP DE TREBALL I ALTRES PUNTS 

 

Ahir, dia 17 de juny de 2021, el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya va presentar al 

Parlament de Catalunya una instància al President de la Comissió d’Interior del Parlament, el 

Diputat Chakir El Homrani, per sol·licitar que convoqui un Ple de la Comissió d’Interior amb els 

Sindicats Representatius, per tal d’establir com es constitueix el Grup de Treball per l’equiparació 

retributiva entre el Cos de Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat i tractar 

altres Problemàtiques actuals com la Jubilació Anticipada, Segona Activitat, Model de Seguretat i 

Emergències, Defensa Jurídica, tancaments Sectors de Trànsit, etc. 

Cal recordar que el 3 de Juliol de 2019, la Comissió d’Interior del Parlament va adoptar la següent 
resolució: 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un grup de treball amb les organitzacions 
sindicals que estudiï un nou procés d’equiparació retributiva entre el Cos de Mossos d’Esquadra i 
altres col·lectius especials de la Generalitat (Resolució 481/XII del Parlament de Catalunya).  
 
El 3 de Febrer de 2020, vàrem registrar un escrit adreçat al President de la Comissió d’Interior, en 

aquell moment el diputat Matías Alonso (Ciutadans), en relació amb el tractament que estava fent 

la Comissió d’Interior d’excloure al SEGCAT de totes les reunions on els Sindicats del Cos de Mossos 

d’Esquadra hi han estat presents des de les Eleccions Sindicals del dia 11 de març del 2019. Amb 

l’escrit registrat, vàrem sol·licitar que fessin els tràmits oportuns perquè en totes les properes 

reunions on es convoquessin els "Sindicats Representatius" també hi fóssim convocats en temps i 

forma legals o, si consideraven que no resultava procedent la nostra convocatòria i representació, 

ens fessin arribar resposta escrita amb el detall dels motius pels quals n’érem exclosos. A dia d’avui 

encara esperem resposta. 

També ahir, vàrem presentar una instància als Grups Parlamentaris de la Comissió d’Interior 

d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular i Catalunya en Comú 

Podem per presentar-nos i per poder tractar aquestes Problemàtiques Laborals. 

Des del SEGCAT continuarem insistint als Partits Polítics Catalans que cal fer un Pacte Nacional per 

un Model de Seguretat i Emergències de Catalunya que garanteixi la Seguretat, els Drets i les 

Llibertats dels Catalans, però sense deixar de banda els Drets de les treballadores i treballadors 

que ho han de fer possible. També han de ser conscients, nosaltres ho tenim clar, que les millores 

Laborals Reals només vindran amb la REPÚBLICA CATALANA! 


