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REUNIÓ AMB EL  PORTAVEU DE LA CUP A LA COMISSIÓ 

D’INTERIOR DEL PARLAMENT 
 

El passat dimecres 23 de juny de 2021, el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya es va reunir 

al Parlament de Catalunya amb el Diputat Sr. Xavier Pellicer Pareja, membre i portaveu del Grup 

Parlamentari a la Comissió d’Interior del Parlament de la Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou 

Cicle per Guanyar (CUP-G). 

La reunió, a petició del sindicat, va ser en motiu de la ronda de presentació de la nostra 

organització sindical, davant les noves formacions parlamentaries de la Comissió d’Interior dels 

Partits Polítics d’ERC, Junts, CUP-G i en Comú-Podem, per tal de posar en coneixement, de primera 

mà, les mancances i millores que el cos necessita, així com per establir una línia de comunicació 

futura. 

Durant la reunió vam poder traslladar-li la necessitat de la creació d’un Pla Nacional per un Model 

de Seguretat i Emergències de Catalunya, amb vocació de Pacte de País amb una vigència pels 

propers 15-20 anys, per tal de generar un consens entre els diferents grups parlamentaris i 

aconseguir treure el Cos de Mossos d’Esquadra de les disputes polítiques partidistes, així com no 

haver de reiniciar les negociacions de millores col·lectives cada cop que hi ha un canvi de govern. 

Altres punts que vam tractar van ser la necessitat de desencallar la Jubilació, i acabar amb el 

greuge comparatiu respecte altres cossos policials, la dignificació i millora de la Segona Activitat, 

fer més Promocions per tal d’augmentar els recursos humans i baixar la mitjana d’edat, i millores 

en la Conciliació Familiar per tal de potenciar una Igualtat real dins del cos. 

També vam parlar sobre aspectes en els quals tenim punts de vista diferents, però en els que vam 

voler fer entendre que la Defensa Jurídica de la Generalitat de Catalunya per les companyes i 

companys s’ha de potenciar i millorar amb un millor servei i assessorament. Vàrem parlar de 

l’Ordre Públic, així com la petició de treure del debat polític al Cos de Mossos d’Esquadra. 

Finalment es va sol·licitar al Diputat que la Comissió d’Interior que es convoqui un Ple Urgent amb 

les organitzacions sindicals representatives per tractar les problemàtiques laborals actuals i per 

convocar el Grup de Treball per l’Equiparació amb els altres Cossos d’Emergència d’Interior 

aprovat en l’anterior legislatura. Per acabar el diputat ens va informar que no havia tingut la 

oportunitat de parlar amb altres formacions sindicals del CME. 

Des del SEGCAT ens reunirem amb Partits Polítics, Organitzacions i Entitats que volen un futur 

millor per Catalunya, com nosaltres el volem pel Col·lectiu del Cos de Mossos d’Esquadra! 


