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66/2018                                                   

 

 

MILLORES LABORALS I EQUIPARACIÓ AMB CNP I GC 
 

 

Hble Conseller d’Interior Sr. Miquel BUCH, 

 
Que som una organització sindical representativa del cos de Mossos 

d’Esquadra-Policia de la Generalitat de Catalunya, amb representació en el 

Consell de la Policia. 

 

Que resulta desigual i injust que les condicions laborals dels funcionaris del cos 

de Mossos d’Esquadra, com a policia integral de Catalunya, siguin inferiors a la 

d’altres cos policials que desenvolupen la mateixa funció policial. 

 
Que aquest tracte discriminatori i de pèrdues de drets constantment és 

propiciat, durant els últims anys, pels diferents Consellers d’Interiors i pels 

Directors Generals, que han passat, amb connivència amb el sindicat SAP-

UGT; i en especial des de la Subdirecció General de Recursos Humans 

per la Sra. Maite Català i Pujol, que de facto ha estat aquest temps la 

Directora General de la Policia, qui ens té bloquejada la negociació 

col·lectiva i menysté dia rere dia l’activitat sindical.  

 
La Directora General de la Policia del “155” no pot continuar ni un dia més al 

davant de la Subdirecció General de Recursos Humans. 

 
Que des del Ministerio del Interior del Gobierno, s’ha fet una equiparació 

salarial dels cossos i forces de seguretat de l’Estat amb els Mossos d’Esquadra. 

Si bé no té com a contrapartida l’equiparació de Mossos amb els avantatges, 

subvencions, ajudes i prestacions de Seguretat Social d’aquells cossos. 

 
Que el cos de Mossos d’Esquadra no és una policia de segona, i l’actitud 

obstativa de la Generalitat de Catalunya vers la nostra policia en pro 

d’interessos particulars de manteniment del càrrec, fa que quedem 

menyspreats, i es vulneri clarament la nostra imatge, honor i prestigi davant la 

ciutadania. 

 
Que per aquests motius, des d’USPAC s’encapçala la reivindicació 

d’equiparació de les condicions laborals dels Mossos d’Esquadra amb la resta 

de cossos policials i es posa fil a l’agulla demanant una Comissió de caràcter 

temporal al Consell de la Policia per a tractar aquesta qüestió, i en particular es 

demana el reconeixement dels següents drets pels nostres agents dels Mossos 

d’Esquadra que ja tenen altres cossos: 
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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.  

 
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 d’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 complementària per a satisfer honoraris de 

serveis geriàtrics per import de 700 € anuals. 

 
8. Dret a percebre una ajuda per a persones grans que depenguin del 

titular per import de 850 € anuals. 

 
9. Dret a percebre ajuda per a processos d’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/es per import de 

750 € anuals. 
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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. 

 
16. Dret a percebre ajuda per a estudis universitaris dels fills/es per 

import de 400€ anuals.  

 
17. Dret a percebre ajuda per estudi d’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 d’atemptat terrorista, agressions o accidents durant el 

servei. 

 
23. Dret a percebre descomptes i avantatges en destinacions de 

vacances.  

 
Així mateix, ha d'incloure’s una partida de 150 milions d'euros en els 
Pressupostos Generals del 2018 per donar compliment a aquesta 
equiparació real i efectiva. 
 
Hble. Conseller, tot esperant que no segueixi les passes dels seus antecessors i 

es posicioni al costat de la Policia de Catalunya, “la seva policia” a partir d’ara. 
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