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104/2017                                                   

 
 

USPAC IMPUGNA LA CONVOCATÒRIA DE MOSSOS 
PER DISCRIMINAR LES DONES, ELS DISCAPACITATS 

I ELS DRETS LINGÜÍSTICS 
 
 

Que en data 7 de juliol de 2017 s’ha publicat la Resolució 

INT/1586/2017, de 6 de juliol, de convocatòria mitjançant oposició 

lliure per a cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala 

bàsica del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la 

convocatòria 46/17); i trobant-la discriminatòria vers les 
dones i vers les persones discapacitades, interposem contra 

aquesta resolució i contra les seves bases recurs de reposició 

amb fonament a les següents:  

 
1. LA MATERNITAT NO POT COMPORTAR L’EXCLUSIÓ DE L’OPOSICIÓ.  
 
Es garanteix el dret d’igualtat a l’accés a la funció pública d’una dona que d’un home? 

No. Per què? Perquè biològicament la maternitat és inherent a la condició de ser dona, 

i quan aquesta és un motiu d’exclusió de la convocatòria, comporta una discriminació 

per raó de sexe. La convocatòria 46/17 no respecta el dret a la igualtat, excloent 

d’aquesta convocatòria radicalment a les dones per motius de maternitat.  

 
Per aquest motiu, i perquè si ha d’haver cap discriminació ha de ser positiva, es 

sol·licita una reserva del 2% de places per aquelles dones que pel fet de ser-ho i estar 

en un procés de maternitat no pugui realitzar les proves físiques. Ha de tenir dret a 

continuar fent totes les proves i un cop desaparegui la causa de maternitat, pugui 

realitzar les proves físiques en igualtat de condicions que els homes. 

 
2. ELS DISCAPACITATS FÍSICS I PSÍQUICS TENEN DRET A ACCEDIR A LA 

FUNCIÓ PÚBLICA EN SITUACIONS D’IGUALTAT I EN LLOCS ADAPTATS A 
LES SEVES CONDICIONS.  

 
La reflexió és senzilla: si hi ha persones declarades com a discapacitades físiques i 

psíquiques aptes i que treballen com a mosso d’esquadra en llocs de treball adaptats o 

en segona activitat (Decret 246/2008), no hi ha cap inconvenient en què puguin 

accedir a la funció públiques a aquest tipus de places. 

 
Aquestes places estan expressament previstes a la Relació de Llocs de Treball del cos 

de mossos d’esquadra. El fet d’haver de superar les proves físiques o no tenir cap 

tipus de discapacitat psíquica impedeix als declarats en situació d’incapacitat accedir a 

la funció pública en igualtat de condicions. 

 
El III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’administració de la 

Generalitat de Catalunya es preveu al seu art. 6.2.3 una reserva de places per 

persones discapacitades com a mínim del 5%. En les últimes convocatòries de la 

Generalitat de Catalunya, s’ha reservat un 5% per persones amb discapacitat física i 

un 2% per persones amb discapacitats psíquiques. Per quin motiu a Mossos no es fa? 
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3. DISCRIMINACIÓ D’UNA LLENGUA COOFICIAL COM ÉS L’OCCITÀ RESPECTE 

AL CATALÀ. VULNERACIÓ DE LES NORMES D’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA. 
 
L’art. 5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que l’occità serà llengua 

cooficial a tot el territori de Catalunya, article desenvolupat per les Lleis 35/2010 i 

1/2015 del Parlament de Catalunya. D’altra banda, s’incompleix el mandat del 

Parlament al Govern en la seva Resolució 115/XI, on s’insta a que no existeixi 

discriminació de cap classe entre el català i l’occità en l’accés a la funció pública. 

 
 
Per tot això, sol·licitem: 
 
Que tingui per presentat aquest escrit, serveixi’s admetre’l, estimi el recurs de 
reposició, i revocant la convocatòria i les bases s’acordi en els termes exposats que: 
 

a) Cap dona no pot ser discriminada vers els homes, i per tant la maternitat no 
pot ser un obstacle per accedir a la convocatòria 46/17 i a les places 
proposades. 
 
A tal fi, es prevegi mesures adients perquè la maternitat no pugui ser un 
desavantatge, i es reservi un 2% de les places per aquelles dones que estan 
embarassades no puguin realitzar les proves físiques en el moment que 
s’iniciïn. 

 
b) Cap persona no pot ser discriminada per raó de discapacitat per accedir al cos 

de mossos d’esquadra, quan hi ha places ocupades en actiu per mosso 
d’esquadra per persones que també són discapacitades. 
 
A tal fi, es prevegi una reserva de places anàloga a la resta de funcionaris 
públics de Catalunya consistent en un 5% per persones amb discapacitat 
físiques, i un 2% amb persones amb discapacitat psíquiques. 

 
c) S’estableixi com a requisit per accedir a les places destinades a la Vall d’Aran el 

coneixement de l’occità d’igual forma que el coneixement del català és 
considerat requisit per a accedir a la funció pública a tota Catalunya. 

 
 
 

SENS PERJUDICI, QUE PER A EVITAR LA VULNERACIÓ DE DRETS 
FONAMENTALS, S’HAGI D’AUGMENTAR LES PLACES DE LA CONVOCATÒRIA 
PER RAONS DEL SERVEI. PROU DISCRIMINACIÓ !! 
 
 
 
Catalunya 04 d’agost de 2017 
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