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REUNIÓ AMB EL SECRETARI GENERAL D’INTERIOR  
 

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

Departament d’Interior amb el Secretari General Sr. Oriol Amorós, el Director General de la Policia Sr. Pere 

Ferrer i la Subdirectora General de Recursos Humans Sra. Esperança Cartiel. 

El motiu de la reunió va ser per presentar-nos davant el nou Secretari General i poder-li explicar de primera 

mà els motius fundacionals del nostre sindicat, així com les millores que creiem són necessàries per al Cos 

de Mossos d’Esquadra. 

El primer punt que li vam voler traslladar al Secretari General va ser la necessitat de desencallar la Jubilació 

Anticipada, que porta un any de retard, amb els perjudicis que està comportant a molts companys que 

podrien haver-se jubilat, i pel greuge comparatiu respecte altres cossos policials que ja ho tenen aprovat. 

Des del SEGCAT li vàrem demanar la convocatòria de la Comissió de Seguiment de l’Acord per tal 

d’informar detalladament de tots els procediments que s’han fet sobre la jubilació a les organitzacions 

sindicals, poder donar explicacions de per què no s’ha avançat i buscar solucions per desencallar la situació. 

Li vàrem recordar que des del SEGCAT ja havíem demanat 3 vegades la convocatòria de la Comissió de 

Seguiment i que fins el moment no s’havia convocat cap Ple. El Secretari General ens va manifestar que és 

un dels punts que te com a prioritaris des de que es va incorporar al càrrec i que ja s’ha donat els primers 

passos per tal de poder iniciar la negociació amb el govern espanyol en aquest sentit. 

Un dels principals punts que li vam voler traslladar és la importància 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 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. 

En aquest sentit creiem que ha sigut una aposta valenta i encertada mantenir la continuïtat del Director 

General de la Policia i la Subdirectora General de Recursos Humans, els quals ja són coneixedors de les 

mancances que pateix el nostre col·lectiu i gràcies a això no caldrà començar des de zero les negociacions 

en curs. El Secretari General va veure amb bons ulls aquesta proposta i en va prendre bona nota. 

En aquest sentit ens va traslladar la intenció del Departament d’Interior de fer grans canvis en aquesta 

legislatura. 

Un altre punt que creiem que és prioritari és la millora i dignificació de la Segona Activitat pels companys 

que han patit alguna disminució psicofísica com, sobretot, pels companys que porten molts anys de servei 

i, en arribar als 57 anys, se’ls hauria de donar un tracte digne i integrador. Des del SEGCAT proposem que 

s’ampliïn les places a totes les comissaries, per tal que els agents que passin a segona activitat no hagin de 

marxar de la seva destinació actual a causa de la manca de places, i que es puguin exercir tasques de policia 

administrativa, en nivell 1, o altres tasques d’inspecció, control o assessorament. 
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Li vam traslladar la manca de recursos materials, alguns tan bàsics com vehicles tot terreny a zones rurals, 

com la necessitat de continuar ampliant la plantilla del cos amb noves Promocions per continuar 

augmentant els recursos humans i baixar la mitjana d’edat del cos. 

Un altre aspecte clau per tal de potenciar la Igualtat real, fer el col·lectiu més inclusiu així com augmentar 

la participació en processos de promoció interna, és millorar la Conciliació Familiar i el fet de Modificar el 

Pla de Carrera podent concursar per places concretes i no per a tot Catalunya, pot ajudar molt. 

Pel que fa als Serveis Jurídics, tema actual i polèmic per part d’alguns grups parlamentaris, vam voler deixar 

clar que creiem que s’han de potenciar, millorar i creiem que seria un error molt greu externalitzar-ho, tal 

i com s’ha comentat en alguns mitjans de comunicació. El Secretari ens va assegurar que no tenen sobre la 

taula aquest fet i que l’acord que es va signar amb la CUP inclou la personació dels Serveis Jurídics de la 

Generalitat com a acusació en cas de lesions al agents.  

Altres aspectes de drets perduts, com el FAS, la bufanda i la recuperació del poder adquisitiu, dels quals 

creiem necessaris la seva reimplantació, ens va manifestar estar-ne al corrent, també que era partidari 

d’implantar reforços positius per millorar la productivitat, però que ho veia difícil a curt termini, donada la 

situació actual de conjuntura econòmica. 

En quant al Model de l’Ordre Públic ens va informar que creia bo i necessari treballar en una comissió 

parlamentària per tal que els partits polítics crítics amb l’actual model poguessin veure, de primera mà, el 

funcionament per tal de perdre els possibles prejudicis que puguin tenir, i sobretot poder parlar i explicar-

nos. Des del SEGCAT li vam demanar la urgència en la implementació de les Càmeres Unipersonals i als 

vehicles de TOTS els efectius que donen servei al ciutadà, com a una garantia més en la defensa jurídica 

dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra, ja que una imatge val més que mil paraules.. 

Li vam traslladar la importància de potenciar la Transparència i la informació sobre les actuacions 

polèmiques que puguin haver on participin Mossos d’Esquadra, ja que gran part de les vegades només es 

dona veu, als mitjans de comunicació, a la part denunciada i el Cos de Mossos no surt en defensa del 

Col·lectiu. Ens va traslladar que això es deu a que no poden informar detalladament mostrant imatges, com 

sol·licitàvem, sobre fets que es trobin judicialitzats i que és més partidari de donar explicacions a alguna 

Comissió de Transparència o un altre espai rellevant i no als mitjans de comunicació. 

Finalment vam voler agrair el Secretari General el seu temps, el vam encoratjar a entomar amb valentia els 

punts tractats, i ens vam emplaçar a una futura reunió, a poder ser amb el MH Conseller d’Interior Sr. Joan 

Ignasi Elena present. 

 


