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REUNIÓ AMB ELS GRUPS PARLAMENTARIS DE JUNTS, ERC I EN 

COMÚ PODEM DE LA COMISSIÓ D’INTERIOR DEL PARLAMENT 
 

El passat dimecres 22 de Juliol de 2021, el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya ens 

vàrem reunir al Parlament de Catalunya amb diversos membres de de la Comissió d’Interior del 

Parlament (CI) per separat.  

D’arribada al Parlament, ens vàrem assabentar que el Conseller Joan Ignasi Elena, en el Ple que 

s’estava realitzant aquell mateix dia, anunciava canvis importants als Serveis Jurídics que 

defensen els Membres del Cos de Mossos d’Esquadra, i que aquests passarien de dependre 

d’Interior a Presidència, com els de la resta de funcionaris de la Generalitat, i oferirien un Servei 

de 24 Hores els 7 dies a la Setmana.  

Abans de la primera reunió ens vàrem trobar el Conseller Joan Ignasi Elena, qui ens va atendre, i 

vàrem poder comentar breument el canvi anunciat, del qual farem un Comunicat a part, sobre 

aquest canvi i sobre la Comissió d’Estudi del Model Policial, aprovada al Ple de la sessió de la 

tarda quan ja havíem acabat les reunions. 

La primera reunió va ser amb la Diputada Sra. Mercè Esteve i Pi, membre del Grup Parlamentari 

Junts per Catalunya. La segona reunió amb la Diputada Sra. Núria Picas Albets (Portaveu) i el 

Diputat Sr. Chakir el Homrani Lesfar (President de la CI), membres del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana. I la tercera reunió amb el Diputat Sr. Marc Parés Franzi, membre del 

Grup Parlamentari En Comú Podem. 

Les reunions, a petició del SEGCAT, van 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.  

En les tres reunions vàrem tractar el mateix. Els hi vàrem poder traslladar 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. I esperem que la Comissió d’Estudi del Model Policial pugui 

ser un Preàmbul a aquest Pacte Nacional. 
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Altres punts que vam tractar van ser la necessitat de desencallar la Jubilació per tal de rejovenir 

el Cos de Mossos d’Esquadra i acabar amb el greuge comparatiu respecte altres cossos policials. 

Fins i tot, a les diputades d’ERC, els hi vàrem demanar que ho portessin a la pròxima “Taula de 

Diàleg” amb el Gobierno EspaÑol. Això aniria lligat amb millora i dignificació de la Segona 

Activitat i poder fer més Promocions per tal d’augmentar els recursos humans, ja que sabem que 

haurien d’haver uns 23.000 Mossos d’Esquadra. Es va parlar de les millores laborals per avançar 

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

Altres Punts Importats que els hi vàrem fer arribar, va ser la mancança de Vehicles Policials de 

servei ordinari, logotipats, sense logotipar, manca de tot terrenys 4x4 i que no estem preparats 

per a catàstrofes, posant d’exemple el succeït als incendis de Llançà. La mancança d’Eines 

Policials Efectives, com les Càmeres Unipersonals, Tàser o Gas Pebre entre d’altres. 

També vàrem parlar sobre el tema del dia, la Defensa Jurídica de la Generalitat de Catalunya, i 

els hi vàrem dir que si és per millorar el Servei i Assessorament Jurídic de les companyes i 

companys benvingut serà el canvi. Però els vàrem informar que s’hauria d’explicar molt bé i 

sobretot que el canvi fos real, perquè ja sabem què passa quan es centralitzen molts serveis. 

Finalment es va sol·licitar a les Diputades i Diputats que la Comissió d’Interior convoqui un Ple 

Urgent amb les organitzacions sindicals representatives per a 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. Sobre aquest darrer Punt, ens van dir que ho haurien 

de mirar, ja que al ser d’una anterior legislatura potser s’hauria de tornar a fer els tràmits per 

convocar aquest Grup de Treball, cosa que ens va deixar sorpresos. 

 

Des del SEGCAT, els hi vàrem fer arribar que som un Sindicat Constructiu 

que volem el millor pel Col·lectiu del Cos de Mossos d’Esquadra! 


