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ACN Barcelona.-El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat les eleccions sindicals dels Mossos 

d'Esquadra del 2015. El tribunal ha estimat el recurs contenciós administratiu interposat per la trisindical, que agrupa el 

Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) i el Col·lectiu Autònom de Treballadors de 

Mossos d'Esquadra (CAT), contra el Decret 79\/2015 de 26 de maig del Departament d'Interior de convocatòria d'eleccions 

dels representants dels membres del cos al Consell dels Mossos. En la sentència, el TSJC considera que es va vulnerar el dret 

fonamental d'igualtat entre els sindicats i ordena que el procediment torni a la fase inicial de promoció. 

Els fets es remunten a la fase prèvia al procediment de votació. Membres del Sindicat Autònom de Policia (SAP) van anar al 

Departament de Treball, Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals a les 7.45h, després d'haver contactat amb el funcionari 

encarregat del registre i quan, segons la normativa que regula els registres de la Generalitat, aquests únicament es troben 

operatius a partir de les 9.00h. Així, van presentar una convocatòria d'eleccions amb data d'abans, concretament a les 8.28h, 

segons apunta la sentència. Però, un representant de la trisindical va esperar a la porta perquè obrís el registre i va datar el 

document a les 9.05h, segons s'assenyala també en la sentència. El procediment estableix que el primer que registra el 

document de la promoció de les eleccions marca la data d'inici del procés. La trisindical va considerar que no s'havia garantit 

la igualtat entre els sindicats que van concórrer a les eleccions i lamenta que la Direcció General de la Policia va donar per 

vàlida la comunicació argumentant que es tractava d'un "horari de referència" tot i els advertiments dels tres sindicats per 

evitar el procés electoral. 

 


