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ATURIN L’ÈXODE QUE HA PROVOCAT  
“EL FARAÓ DE DIPUTACIÓ” 

 
Dia rere dia els nostres delegats reben consultes, dubtes sobre què i com han de fer 
per a demanar una excedència en el cas de guanyar una plaça en una Policia Local a 
Catalunya. Les policies locals de tot l’estat han aconseguit, pels seus agents, la 
jubilació anticipada voluntària per als majors de 60 anys i, sí o sí, han d’oferir una 
gran quantitat de places per a cobrir aquestes jubilacions anticipades. 
 
Al nostre cos, ja sabem en quina pantalla estem en aquesta negociació, “casella de 
sortida”. Tot i que ens venguin dia sí i dia també, que està a tocar. 

 
Des d’USPAC, el passat 15 de juny de 2018, vam 
declarar el I conflicte col·lectiu del CME 
(https://bit.ly/2AljmHZ) on reivindicàvem, entre 
d’altres, l’equiparació amb Policia Nacional i 
Guardia Civil, en matèria de jubilació anticipada i 
el passi a la reserva activa a partir del 56-58 anys 
(segons data d’ingrés al cos), sense obtenir 
resposta de les “piràmides de la Diputació”... 
 

Doncs bé, aquest comunicat no va dirigit als “fills del Déu Ra” i el seu seguici.... 
Volem explicar, el perquè de la fugida massiva de mossos cap a les policies 
locals del territori, als futurs responsables del Departament. l el perquè de la seva 
marxa i en quina situació deixaran, de nou, el nostre cos.  
 

 Tindran un sou digne, acord a la seva tasca. 
 El servei nocturn, en caps de setmana o simplement extraordinari es paga acord 

a la normativa Europea. A mossos cobrem per sota de l’hora ordinària. 
 Existeixen mesures de conciliació familiars pels seus membres. 
 Podran accedir a la jubilació anticipada als 60 anys... 

 
És per això, que amb les 2000 places de mossos proposades pels propers 
anys, tot just es cobrirà l’èxode provocat pels responsables “de les deu 
plagues” en tan sols nou mesos.  
 
I la situació encara empitjorarà, ja que ni la plantilla augmentarà i a sobre patirem 
“fugida de talents”... amb la corresponent minva de coneixement i professionalitat, 
sempre tan poc valorada pels responsables polítics. 
 
Des d’USPAC, hem creat un Servei d’Assessorament als Mossos Emigrants, ja 
que al marxar en excedència forçosa no perdonin ni un sol dia de vacances no gaudit, 
reclamin les hores acumulades i la part proporcional de la paga extra, és a dir, els 
liquidin correctament pels serveis prestats... 
 
Els futurs governants d’aquest país, estan a temps d’aturar l’èxode. El primer pas és 
destituint al Conseller BUCH i a tota la cúpula d’Interior i, després, 
recompensant amb justícia el servei que a diari fan els membres del CME. 
 

ASSEGURIN LA CONTINUITAT DEL NOSTRE COS,  
ENS HO MEREIXEM AMB ESCREIX !! 


