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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CatECP SOBRE LA SITUACIÓ DE LES PLANTILLES 

DELS COSSOS DE MOSSOS D’ESQUADRA I BOMBERS (Tram. 302-00041/12) 

 

1. El Parlament de Catalunya defensa les competències de la Generalitat 

respecte a la Seguretat Ciutadana i la professionalitat, al marge de tota 

controvèrsia ideològica i política, del cos de Mossos d’Esquadra en la seva 

tasca de control de l’ordre públic, garantint en tot moment l’exercici dels 

drets fonamentals de tota la ciutadania en un marc de pluralitat, 

convivència i absència de violència.  

(transacció amb l’Esmena 1 del GP de Ciutadans) 

Aprovat: 119 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 

en contra (CUP) 

 

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al cos de Mossos 

d’Esquadra i al cos de Bombers de la Generalitat que en els darrers anys 

han desenvolupat les seves tasques de vetllar per les polítiques públiques 

de seguretat i d’emergència en condicions de treball difícils fruit de la 

congelació de les seves plantilles i de les retallades que han afectat a les 

seva situació salarial, laboral i material. 

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a actuar 

conseqüentment amb aquesta acumulació de congelació i retallades: 

a) Proposant noves promocions de mossos i bombers pels propers 

pressupostos de la Generalitat, concretament d’un mínim de 750 nous 

mossos i d’un mínim de 250 nous bombers. En els anys necessaris per 

assolir aquest objectiu, la Generalitat de Catalunya dotarà de suficients 

recursos els pressupostos successius per donar compliment a noves 

convocatòries de promocions de mossos i bombers, per poder fer front a les 

jubilacions i els problemes estructurals dels Cossos de mossos i bombers. 

(transacció amb l’Esmena 2 del GP de Ciutadans i addicció de l’Esmena 1 

del GP PSC-Units per Avançar) 

 

b) Accelerant el diàleg, la negociació i els acords amb els representants 

sindicals de mossos i bombers per resoldre total o parcialment 

reivindicacions legítimes com les de millores salarials, organització i horaris 
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de les plantilles i jubilació anticipada. El Govern de la Generalitat es dotarà, 

a tal efecte, d’un calendari des de l’aprovació de la present moció . 

(transacció amb l’Esmena 3 del GP de Ciutadans) 

c) Acordant també la millora dels bens materials necessaris per la seva feina, 

manteniment d’instal·lacions, vehicles, equips, uniformes i roba i calçat 

especialitzats de treball. El Govern de la Generalitat incorporarà, a tal 

efecte, les partides necessàries en el pressupost de cada exercici. 

(transacció amb l’Esmena 4 del GP de Ciutandans) 

 

Aprovats: 119 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 

abstencions (CUP) 

 

 

 

 

 


