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                                                                     Barcelona, 11 de juliol de 2019 
 
 

Sr. Andreu Joan Martínez Hernández 
Director General de la Policia 
Diputació, 355 
08009 Barcelona 
 

Benvolgut Director, 

  

Per mitjà d'aquest escrit volem posar en el seu coneixement una situació que ens 

preocupa moltíssim i de ben segur vostè compartirà aquesta preocupació.  

  
Durant anys, al cos de Mossos d'Esquadra s'ha estat discriminant les nostres companyes 

pel fet de ser dones, i encara més quan decideixen ser mares. És un tema que, de forma 

recurrent, les delegades i els delegats d'USPAC hem hagut de tractar diverses vegades a 

porta tancada amb diferents Caps d'ABP, de C.D i d'altres unitats o àrees, per a mirar de 

trobar solucions a situacions concretes i flagrants de discriminació de les quals hem 

tingut coneixement al llarg dels anys. En algunes ocasions hem pogut arribar a una 

«entesa i/o solució» amb el cap responsable, però en d'altres no.  

  
Tenim coneixement de primera ma de diverses mosses que, malgrat estar patint un 

episodi de discriminació, no han volgut iniciar mai una resolució de conflictes ni 

emprendre cap acció ni reclamació envers els responsables, que en la gran majoria de 

les vegades són els seus caps, per por de les represàlies que molt probablement patirien 

arrel d'obrir la “caixa de pandora”.  

  
Un cop feta aquesta introducció, volem explicar-li un cas concret de discriminació pel 

fet de ser dona al cos de Mossos d'Esquadra. Aquest cas ha conclòs amb una sentència 

estimatòria d'un recurs d'emparament per vulneració de drets fonamentals, instat pels 

serveis jurídics d'USPAC. És una sentència sense precedents en el CME i en aquest 

sentit ho veiem com un gran pas endavant, però al cap i a la fi només ha comportat la 

restauració dels drets vulnerats, i de forma no retroactiva.  

  
Es tracta del cas d'una caporala del CME a la que, de forma manifesta i conscient, es va 

discriminar quan va voler ser mare. A final d'any va comunicar que estava embarassada, 

i a primers de febrer, coincidint amb la nova planificació anual de tot el cos, els seus 

caps la van canviar de quadrant, li van treure la bossa d'hores acumulades, li van  
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assignar un escamot que no existeix al cos (escamot 0), la van aïllar de la resta de 

companys amb un horari especial i no se la va convocar a cap reunió de formació. 

 

Aquests canvis, es van perllongar un cop la companya va reincorporar-se després de 

gaudir del permís per maternitat i va voler fer una reducció de jornada per tal d'intentar 

conciliar la vida familiar i la aboral. Tot plegat va ser un càstig pel fet que als caps no els 

agradava la forma com ella volia (i necessitava) gaudir la reducció de jornada, la qual no 

li podien denegar per llei.  

 
L'assessoria jurídica del Departament d'Interior, comandada pel Brauli Duart, va 

defensar i legitimar aquesta discriminació, amb una evident manca de responsabilitat.  

  
Davant d'uns fets tan greus fora d'esperar que es demanessin i s'assumissin les 

responsabilitats que pertoquen. Res més lluny de la realitat. 

  
El cap de l'ABP del Tarragonès, Sr. Ramon Franquès, malgrat que en el marc d'un 

protocol de resolució de conflictes hauria de veure's obligat a reconèixer els fets, va 

intentar amagar-ho tot, oferint a la dona discriminada el retorn de la bossa d'hores 

acumulades i un lloc de treball en una altra localitat (victimització secundària).  

  
Per la seva banda, la Direcció General de la Policia, juntament amb els seus sindicats de 

capçalera (SAP-FEPOL i SEIME-FEPOL) vol canviar la resolució de conflictes per tal que 

els caps no assumeixin cap responsabilitat, i ho volen fer per mitjà del Comitè de Riscos 

Laborals. Afortunadament el delegat de prevenció de riscos d'USPAC, present al Comitè, 

s'hi va oposar aferrissadament perquè entén que això és contrari als interessos del 

col·lectiu.  

  
Si els fets són greus, no ho és menys el fet que un cop el Jutjat Contenciós 

Administratiu ha condemnat l'administració per vulnerar els drets fonamentals de 

la dona embarassada, ningú hagi assumit responsabilitats i no hi hagi hagut 

conseqüències per a cap dels responsables.  

  
USPAC ha demanat que aquesta greu infracció no quedi impune, i no entenem perquè la 

Divisió d'Afers Interns no ha iniciat cap acció. El cap i el sots-cap de la CD Cambrils, i el 

cap de la ABP del Tarragonès haurien de ser investigats.  

  
És incomprensible i del tot inadmissible que Brauli Duart continuï en el seu càrrec un 

minut més, i que Miquel Buch justifiqui aquesta actuació.  
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Amb el tractament que se li està donant a aquest cas s'està posant de manifest que el 

Cos de Mossos d'Esquadra és discriminatori, i que al Departament i al Conseller això ja li 

està bé.  

  
Hauria de ser automàtic, establert en un protocol d'actuació, que aquells agents del 

CME, independentment de la seva categoria i el seu càrrec, que hagin exercit algun tipus 

de discriminació que hagi quedat provada i acreditada (per exemple amb una sentència 

judicial), hagin de fer front al que serien unes conseqüències lògiques, com un expedient 

disciplinari, i un trasllat del seu lloc de treball per tal de protegir la víctima.  

  
Vostè, com a Director, farà alguna cosa? Té la potestat per a obrir una I.R o un E.D i 

arribar fins al final. O, també, li està bé que es segueixi discriminant les Mosses 

d'Esquadra, impunement.  

  
A USPAC hem vist necessari i oportú crear la secció dins el sindicat per a la defensa de 

les mosses, que vetllarà per una igualtat real, somiada per totes des de fa tant temps; i 

ens hi deixarem la pell, lluitarem per tal que totes i tots puguem conciliar la nostra vida 

laboral i familiar, i que no es discrimini les nostres companyes pel fet de ser mares.   

 
 
Per tot això, sol·licito:  

  

Que s'admeti aquesta sol·licitud, es doni tràmit a la mateixa i conforme a tot el que he 

exposat es posin tots els mitjans pertinents per a donar fi a la discriminació de les 

mosses al CME i es sancioni als responsables d’aquests fets tan greus. 

  

 
Atentament, 
 
 
 
 
 
Àrea per la Igualtat i la conciliació 
USPAC 


