
 
 

 
 

Miquel Buch i Moya 

Benvolgut/da secretari/ària general, 

Em plau informar-vos que el Departament d’Interior manté la seva plena voluntat de 
reiniciar, al més aviat possible, les negociacions sindicals amb l’objectiu d’assolir un 
nou acord sobre les condicions laborals de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra. 

Com recordareu, al Consell de la Policia del passat mes de setembre vam assumir 
les propostes de la Plataforma amb les reivindicacions que vau presentar 
conjuntament els sindicats, com a document de treball a partir del qual avançar en 
les negociacions d’un nou marc laboral. 

Unes negociacions que, en algun punt concret, vam culminar amb acord, com fou el 
nou quadrant horari per a Trànsit, signat el passat desembre. I en d’altres punts es 
va poder avançar, tant en els que depenen del Departament d’Interior, com en els 
que cal consensuar amb d’altres administracions, com és la proposta de jubilació als 
59 anys, que a hores d’ara s’està gestionant ja davant el Govern de l’Estat. 

No obstant, com bé sabeu, vam haver de suspendre temporalment aquest marc de 
negociació com a conseqüència de la convocatòria de les eleccions sindicals a la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. Una suspensió temporal lògica, doncs 
aquestes eleccions sindicals han de decidir quina és la legítima representació dels 
membres de la nostra policia. 

A data d’avui, com és públic, el procés electoral està pendent de poder efectuar el 
recompte d’una part dels vots emesos, per tal que es determini quins són els nous 
representants amb els que caldrà continuar la negociació. 

Des del Departament som conscients de la necessitat d’assolir un acord consensuat 
que contribueixi a millorar les condicions laborals de la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra. I ho farem tot just sigui possible. Però primer caldrà que pugui 
finalitzar el recompte dels vots de les eleccions sindicals, ara suspès cautelarment 
per resolució judicial, a petició d’un sindicat. 

Mentre no hagi finalitzat aquest procés electoral i s’hagi determinat qui són els 
representants sindicals que els treballadors públics han escollit, per més voluntat de 
diàleg que tinguem tots, no disposarem d’uns representants legitimats 
democràticament per negociar. 

I sense legitimitat en la representació, no és possible formalitzar acords.  

Com a conseller he expressat, des del primer moment, la meva voluntat de treballar 
per aportar solucions als problemes estructurals que afronta la Policia de la 
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Generalitat-Mossos d’Esquadra, com a conseqüència de la crisi econòmica que ha 
patit el país.  

I aquest compromís considero que l’estem demostrant amb fets.  

La convocatòria de 750 noves places de mossos d’esquadra, que permetrà reforçar 
l’excel·lent servei que presta l’actual plantilla, n’és una mostra. Unes places que, junt 
amb els 500 nous efectius que el proper mes sortiran de l’ISPC, contribuiran a reduir 
notablement el dèficit acumulat dels darrers anys. 

O, com indicava abans, l’inici de la negociació de la totalitat dels punts reivindicatius 
de la Plataforma que, conjuntament, els sindicats ens vau presentar al setembre, 
amb una coincidència molt elevada en la diagnosi i en les possibles solucions. 

Una voluntat de consens que confio es pugui formalitzar ben aviat en un acord amb 
els legítims representants sindicals al Consell de la Policia. 

Ben cordialment, 

 

Miquel Buch i Moya 

Barcelona, 13 de maig de 2019 
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