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MODEL DE COMUNICACIÓ DE TEMES DE L’ORDRE DEL DIA PER AL CONSELL DE LA POLICIA 

 
 
 
TEMA 
 
 EQUIPARACIÓ DE CONDICIONS LABORALS, SALARIALS I JUBILACIÓ ANTICIPADA DEL FUNCIONARIS DEL COS 

DE MOSSOS D’ESQUADRA AMB ELS COSSOS DE POLICIA NACIONAL I GUÀRDIA CIVIL. 
 
En data 01 de febrer del 2018 es va enregistrar per USPAC sol·licitud adreçada al Secretari General Tècnic del Ministeri 
d’Interior demanant s’obrís la negociació col·lectiva a l’equiparació de les condicions laborals de Cos dels Mossos 
d’Esquadra amb Policia Nacional i Guàrdia Civil. 
 
El Secretari General Tècnic Sr. Puigserver, President del Consell de la Policia, ha participat directament a les negociacions i 
Consells de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, demanant per als cossos i forces de seguretat de l’Estat l’equiparació de 
condicions amb el CME. 
 
En data 6 de marc de 2018, USPAC  ha rebut contestació del Sr. Puigserver tot indicant que l’equiparació de condicions del 
CME amb la resta de cossos i forces de seguretat de l’Estat és una qüestió complexa que no pot ser atesa de moment 
donada la situació de provisionalitat del Govern català i d’altres consideracions.  
 
Ara bé, els motius pels quals no s’accepta l’equiparació de les condicions laborals del CME amb la resta dels cossos i la 
provisionalitat del Govern de Catalunya, no inhibeix que es pugui crear una comissió o grup de treball temporal dins del 
Consell de la Policia per tal de poder estudiar, treballar, fer propostes, escoltar a la resta de departaments implicats, i 
sotmetre a una real negociació col·lectiva la sol·licitud d’equiparació de condicions laborals. 
 
És més. Precisament el Reglament del Consell de la Policia preveu la creació de comissions o grups de treball quan es donin 
aquestes circumstàncies. Donada la seva complexitat, la participació d’altres departaments, les implicacions pressupostàries, 
inclòs relacions amb l’Administració General de l’Estat en matèria de Seguretat Social, és més que evident que hem de 
començar a treballar quan abans millor i en l’àmbit de negociació que expressament la llei ens reserva. 
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També li recordem que les decisions o informes que es facin tant per les comissions o grups de treball o pel Consell de la 
Policia no són vinculants pel Govern, donat la reserva de legalitat que afecta a les condicions laborals del CME. 
 
En conclusió, no sols no existeix cap tipus d’inconvenient per constituir aquesta comissió o grup de treball dins el Consell de 
la Policia, sinó que a més és la única forma per la qual podem exercir el nostre dret de llibertat sindical en la seva vessant de 
negociació col·lectiva.  

 
 
 
OBSERVACIONS 
 
 De conformitat amb l’article 28.1 c), l’article 53 de la Llei 10/1994 d’onze de juliol, l’article 12 del Decret 145/1996 del 30 

d’abril i la Sentència del Tribunal Constitucional n.º 80/2000 de 27 de març   . 
 

 
 
PROPOSTA 
 
 Es sotmeti a l’aprovació al Ple del Consell de la Policia la creació d’un grup de treball o comissió temporal per tal es puguin 

estudiar, debatre, negociar i, en el seu cas, informar o fer les propostes adients al Consell de la Policia per tal d’equiparar les 
condicions laborals del CME amb CNP i GC.  
 
Sens perjudici del resultat d’aquesta negociació col·lectiva que pot ser satisfactòria o no pels nostres interessos, interessem 
des d’ara que es pugui parlar i debatre dins el grup de treball o comissió temporal creada a l’emprar de l’article 12 del Decret 
145/1996 o com a punt de l’ordre del dia al  proper Consell de la Policia previst pel 10 d’abril de 2018 sobre els següents 
punts: 
 

1. Dret a accedir a la reserva als 56 anys aquells que hagin iniciat el servei abans de 1999 i als 58 anys  la resta. (Ley 
29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, art.93). 
 

2. Dret a accedir a la jubilació voluntària als 60 anys, aquells que tinguin una antiguitat de 30 anys al servei.  
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3. Dret a que durant el temps de reserva, aquest computi a efectes de temps de servei, triennis i còmput a la 

Seguretat Social.  
 

4. Dret a percebre ajudes per tractaments mèdics per import de 1500 € anuals. ( Les ajudes econòmiques dels punts 4 
a 23  “Orden DEF/1459/2015, de 13 de julio”). 

 
5. Dret a percebre una ajuda complementaria en cas de incapacitat per import de 500 € anuals, i per familiars a càrrec 

amb incapacitat una ajuda de 1500 €. 
 

6. Dret a percebre una ajuda per a compensar despeses en tractaments psicològics i/o psiquiàtrics del funcionari o 
familiars al seu càrrec, així com per necessitats especifiques de suport educacional dels fill per import de 700 € 
anuals.  

 
7. Dret a percebre una ajuda complementaria per a satisfer honoraris de serveis geriàtrics per import de 700 € anuals. 

 
8. Dret a percebre una ajuda per persones grans que depenguin del titular per import de 850 € anuals. 

 
9. Dret a percebre ajuda per processos de adopció per import de 500 € anuals.  

 
10. Dret a percebre ajuda per natalitat i per fills menors de 3 anys per import de 300 € anuals per fill.  

 
11. Dret a percebre ajuda per família nombrosa per import de 265 € anuals. 

 
12. Dret a percebre ajuda per famílies monoparentals amb fills per import de 500 €. 
13. Dret a percebre ajudes per a guarderies dels fills per import de 750 € anuals. 

 
14. Dret a percebre ajudes per  a la realització d’activitats d’estiu dels fills per import de 200€ anuals. 

 
15. Dret a percebre ajuda per a menjador escolar per import de 300€ anuals. 
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16. Dret a percebre ajuda per estudis universitaris dels fills per import de 400€ anuals. 

 
17. Dret a percebre ajuda per estudi de idiomes per import de 200€ anuals. 

 
18. Dret a percebre ajuda per estudi amb finalitat de promoció professional per import de 400€ anuals. 

 
19. Dret a percebre una ajuda per accés a un habitatge de lloguer per import de 450€, i a percebre una ajuda per 

import igual a les despeses d’impostos municipals abonades en concepte d’habitatge, quan hagin de traslladar-
se per raó del destí professional.  

 
20. Dret a percebre una reducció del 65% de l’import de bitllets per viatges privats en ferrocarrils mitja i llarga 

distancia. 
 

21. Dret a percebre ajudes en concepte de transport, allotjament, manutenció que es produeixin con a conseqüència 
de ser víctima d’un atemptat terrorista, agressions o accidents durant el servei.  

22. Dret a percebre ajudes en concepte de sepeli fúnebre com a conseqüència de atemptat terrorista, agressions o 
accidents durant el servei. 

 
23. Dret a percebre descomptes i avantatges en destinacions de vacances.  

 

  
  
 
 

 ADMINISTRACIÓ / ORGANITZACIÓ SINDICAL QUE FA LA COMUNICACIÓ 
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