
           

                                                                   
  

 
STSJ de Catalunya de 25 de novembre de 2016, recurs 274/2015 

 

Igualtat de tracte d’organitzacions sindicals en la promoció d’eleccions (accés al 

text de la sentència)  
 

Un sindicat va presentar la comunicació de convocatòria d’eleccions a 

representants dels membres d’un cos de policia autonòmic, segellada a les 8.28 

h del 28 d’abril de 2015, mentre que els demandants, que pertanyien a d’altres tres 

sindicats, la van presentar a les 9.05 h del mateix dia, que era el primer dia hàbil 

per a la promoció de les eleccions. 

 

Els sindicats que van efectuar la segona comunicació van presentar demanda per a la 

protecció de drets fonamentals contra el Decret de convocatòria de les 

eleccions, via processal aquesta a la que el TSJ atorga plena validesa. Argumentaven la 

lesió dels drets recollits als arts. 14 i 28 de la Constitución (CE) i citaven per 

sustentar-ho la STC 188/1995, que considera conjuntament el dret a la llibertat sindical i 

el principi d’igualtat entre organitzacions sindicals. La desigualtat sorgiria perquè la 

primera de les comunicacions per a la promoció d’eleccions es va efectuar sense 

respectar la normativa de registres públics. Dues normes autonòmiques (Decret 

360/1994 i Ordre PRE/386/2012, de 22 de novembre) disposen que l’oficina en què es 

van presentar les comunicacions no podia estar oberta abans de les 9 h. 

 

El funcionari que va segellar la comunicació a les 8.28 h (segons es desprèn de la prova 

testifical) va manifestar aquell dia, als membres del sindicat que la van presentar, que 

podien segellar-la des que es trobés al seu lloc de treball (va iniciar la jornada sobre las 8 

h). Afirma aquest sindicat que es va establir un sistema de torns per part de dos 

alliberats sindicals des del dia anterior a les 15 h, i van entrar a l’oficina a les 8.15 

h sense que ningú els advertís que havien d’esperar-se fins les 9 h. 

 

Els sindicats recurrents van presentar una sol·licitud d’anul·lació del registre. La resposta 

de la Direcció General de la Policia va ser que l’horari d’atenció al públic era una 

referència que no podia anar en contra de donar un millor servei al ciutadà i que podia 

accedir-se al registre des que hi hagués personal, el que podia succeir des de les 7.30 h. 

Els mateixos sindicats van acompanyar una acta notarial en què es reflectia que a les 

7.45 h del 15 de juny de 2015 no hi havia ningú a les oficines i es trobaven tancades. 

 

El registre de la comunicació té incidència en el desenvolupament del procés electoral, 

segons l’art. 6 del Decret 135/2003, de 10 de juny, sobre normes reguladores de les 

eleccions dels representants del cos de mossos d'esquadra al Consell de la Policia-Mossos 

d'Esquadra i designació d'organitzacions sindicals representatives. 

 

D’acord amb això anterior, el TSJ estima que s’ha vulnerat el dret a la igualtat de 

les organitzacions sindicals de l’art. 14 CE en relació amb el seu art. 28.1, el que 

comporta la nul·litat de la convocatòria efectuada, amb retroacció a la fase de 

promoció d’eleccions, sense que sigui possible validar la convocatòria presentada pels 

reclamants. 

 

Sosté que els participants han de poder efectuar la comunicació amb igualtat de 

tracte, el que suposa l’estricte compliment de la normativa d’accés als registres 

públics, ja que sinó es pot alterar la posició de partida i perjudicar els promotors que 

confien en el seu respecte, en l’exercici de les seves funcions sindicals. 
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