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           8 de juny 2017 

                                                   
 

 
 
 

PACTE ADMINISTRACIÓ I SINDICATS 
REPRESENTATIUS DEL CME ??? 

 

 
Des d’USPAC hem enviat una carta al President 

del Govern de la Generalitat per a posar en el 

seu coneixement que és fals que s’hagi signat 

el Pacte entre l’administració i les 

organitzacions representatives del CME. 

Exposem quelcom: 

 

 

De l’escala bàsica –gruix del col·lectiu que representa el 93’3%- hi ha 5 

organitzacions representatives, i únicament l’ha signada una, el SAP, front a les altres 

organitzacions que s’hi ha oposat: USPAC, CAT, SPC i SME. 

  

• Que les altres tres organitzacions representatives signants son les que estan 

annexades al SAP, però a les escales intermèdia, executiva i de suport (són 

minoritàries quant als 17.000 mossos d’esquadra existents). 

 

• A més a més, s’ha exclòs per la Direcció General de la Policia de la negociació 

d’aquest Pacte a les organitzacions USPAC, CAT i SPC des del primer moment, 

fet que ha estat objecte d’una demanda per vulneració de drets 

fonamentals, i que en el cas d’estimar-se, es podrà sol·licitar pel Jutjat l’inici de 

diligències prèvies contra el responsable per un possible delicte de prevaricació, 

tal i com estableix la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

  

• Per tant, i independentment que el Govern de la Generalitat pugui adoptar 

qualsevol tipus d’acord dins les seves competències, es vol posar de manifest que 

el Pacte que els hi presentaran per a ratificació ha estat informat 

desfavorablement al Consell de la Policia per la majoria d’organitzacions 

sindicals representatives de l’escala bàsica; tampoc ha obtingut el 

recolzament de la majoria d’organitzacions sindicals representatives; i inclús les 

organitzacions que conjuntament la signen, que pertanyen al SAP-FEPOL, de les 

votacions internes que van fer entre els seus afiliats, va sortir el sí per 14 vots de 

diferència front als 372 participants.  

 

VOLEM POSAR DE MANIFEST QUE AQUEST PACTE DE 
“DES”MILLORES TÉ L’OPOSICIÓ DE LA IMMENSA 
MAJORIA DEL COL·LECTIU DE MOSSOS D’ESQUADRA.  

       


