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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 DEL PSC-Units SOBRE LA SITUACIÓ DELS COSSOS 

DE MOSSOS D’ESQUADRA I BOMBERS (Tram. 302-00042/12) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

Instrumentalització del Cos de Mossos d’Esquadra 

1. Rebutjar qualsevol intent d'instrumentalitzar els funcionaris i els agents del 

Cos de Mossos d'Esquadra, que han de restar sempre al marge de tota 

controvèrsia  ideològica i política i al servei de tota la ciutadania, dins dels 

marges establerts per l'ordenament jurídic democràtic en el seu conjunt. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚMERO 1 DEL GP Cs 

Aprovat: 120 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

3 en contra (CUP) 

 

Recursos econòmics 

2. Elaborar plans de xoc per començar a revertir la greu situació de 

mancances del Cos de Mossos d'Esquadra i del Cos de Bombers de 

Catalunya, i dotar-los amb les corresponents partides econòmiques, 

garantint que aquest pla de xoc es realitzi com a màxim en 2 anys i es 

comenci a treballar immediatament.  

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚMERO 2 DEL GP Cs  

Aprovat: 120 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

3 abstencions (CUP) 

 

3. Comprometre's a que futures pujades que es puguin fer al preu de les hores 

extra tant del Cos de Mossos d'Esquadra com del Cos de Bombers de 

Catalunya, qüestió que és veritablement urgent per trobar-se actualment a 

preus irrisoris, no afectaran al volum total d'hores extra estructurals que s'han 

de realitzar mentre es produeix l'Increment efectiu de plantilla necessari i 

indispensable. Aquestes pujades del preu de les hores extra tant del Cos de 

Mossos d'Esquadra com del Cos de Bombers de Catalunya se situaran 

mínim entre el 30 i el 35%. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚMERO 3 DEL GP Cs 

 

Equipament dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers 
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4. Realitzar des del Departament d’Interior una recollida de dades a totes les 

comissaries de Mossos d’Esquadra i parcs de Bombers de Catalunya, per tal 

de conèixer de primera mà, i de forma actualitzada, les necessitats de 

vestuari i de material que la pròpia plantilla considera indispensables. 

Aprovats: 61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 59 en contra 

(JxCat i ERC) i 3 abstencions (CUP) 

 

5. Prioritzar especialment, adoptant les mesures econòmiques i de gestió 

administrativa que siguin pertinents, que el Cos de Mossos d’Esquadra i el 

Cos de Bombers disposin del vestuari i del material adequat i en condicions 

per fer el seu treball, i que aquestes necessitats surtin de la recollida de 

dades abans esmentada. 

6. Garantir que els nous vestuaris i el material que es compri des del 

Departament d’Interior atengui específicament a les necessitats climàtiques 

de cada lloc, així com que s’adapten a les característiques físiques 

d’ambdós gèneres; es procedirà a la modernització i renovació dels nous 

vestuaris en concepte de dotacions específiques i de dotacions genèriques 

del vestuari i els materials del Cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat 

amb l'objectiu d'equiparar aquestes dotacions específiques i genèriques als 

estàndards dels països del nostre entorn europeu. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚMERO 4 DEL GP Cs 

 

7. Garantir els recursos econòmics necessaris per reparar i readaptar el parc 

de vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de 

Catalunya, així com dotar-los de vehicles específics per utilitzar-los segons 

l’especialitat (risc químic, muntanya, subaquàtics, etc.) 

8. Complir puntualment i rigorosa, en un temps prudencial, les mesures que la 

Inspecció de Treball i la Direcció General de Relacions laborals i Qualitat en 

el treball determinin com a necessàries per mantenir un entorn saludable i 

en condicions pels treballadors i treballadores del CME i del Cos de Bombers 

de Catalunya. 

 

Plans de carrera professional 

9. Treballar des del Departament d’Interior per assegurar que totes les unitats 

operatives del Cos de Mossos d’Esquadra i el Cos de Bombers disposen del 
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corresponent pla de carrera professional, tant horitzontal, dintre de la 

pròpia categoria, com vertical, i que aquests, tots, tinguin criteris 

suficientment objectius i objectivables com perquè es basin sempre en el 

mèrit i la capacitat. 

 

10. Garantir el manteniment de la professionalitat dels i les agents que 

composen les diferents àrees i unitats dei Cos de Mossos d'Esquadra, 

reforçant el disseny d'itineraris professionals i formatius tendents a una 

major especialització tot garantint la formació continuada. El Govern haurà 

de presentar un calendari en el termini de 6 mesos des de l'aprovació de la 

present moció.  

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚMERO 5 DEL GP Cs I L’ESMENA 

NÚMERO 1 DELS GP JxCAT I ERC 

 

Negociació i acords 

11. Comprometre’s a que el Departament d’Interior reforci els 

mecanismes necessaris per arribar al màxim d’acords per millorar les 

condicions laborals dels treballadors i treballadores del Cos de Mossos 

d’Esquadra i del Cos de Bombers de Catalunya, així com que recuperin els 

drets perduts al llarg dels últims anys. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 2 DELS GP JxCAT I ERC 

 

12. Executar, el més aviat possible, els acords ja signats sobre 

recuperació de drets i condicions laborals del Cos de Mossos d’Esquadra i 

del Cos de Bombers de Catalunya, que restin pendents de compliment, i 

assegurar que aquests acords disposaran de la garantia pressupostària 

corresponent. 

13. Treballar per elaborar plans de conciliació de la vida laboral i familiar, 

i igualtat, al Cos de Mossos d’Esquadra i al Cos de Bombers. 

 

Aprovats: 120 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 

abstencions (CUP) 

 

Cos de Bombers  

14. Comprometre’s a que en cap cas un parc de bombers voluntaris no 

substituirà les funcions dels bombers professionals. 
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S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 6 DEL GP Cs 

 

15. Redactar, prèvia negociació amb els representants del Cos de 

Bombers de Catalunya, els acords que regulin el funcionament del Cos de 

Bombers de Catalunya, tal i com la pròpia Funció Pública exigeix. 

Aprovats: 61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 59 en contra 

(JxCat i ERC) i 3 abstencions (CUP) 

 

Cos de Mossos d’Esquadra 

16. Regular les mesures de seguretat de les comissaries i de les funcions 

que ha de desenvolupar l’agent que realitza el servei de porta. 

Aprovat: 120 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

3 abstencions (CUP) 

 

17. Adoptar els canvis necessaris en la normativa relativa al règim 

disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra en el sentit de: 

a. Assegurar que totes les actuacions en la fase d’informació reservada 

dintre de la fase inicial de qualsevol investigació s’incorpora l’expedient 

sancionador incoat com a resultat de les mateixes. 

b. Assegurar que qualsevol comunicació realitzada per la DAI amb l’agent 

en qüestió es realitzi a través d’un mitjà que deixi constància i fefaencia 

suficient com per garantir prova de la seva procedència i del contingut 

concret. 

NOU PUNT 

17.bis. Facilitar l’accés mutu de les bases de dades i establir mecanismes 

d'interconnexió entre els diferents Cossos i Forces de Seguretat. 

 S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 7 DEL GP Cs 

Aprovats: 61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 59 en contra 

(JxCat i ERC) i 3 abstencions (CUP) 

 

Relacions del Cos de Mossos d’Esquadra amb les policies locals 

18. Establir els mecanismes de coordinació i traspàs i accés d’informació 

bilaterals, i assegurant que es produeixin de forma igualitària cap a un 

sentit i cap a l’altre, entre el CME i les diverses policies locals a Catalunya,  
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per tal de millorar la prevenció, la detecció i la investigació de les activitats 

delictives de qualsevol mena. 

19. Donar a conèixer a les diferents policies locals de Catalunya els 

protocols d’assignació de trucades del 112, per tal que pugui centralitzar de  

manera efectiva, en un temps prudencial, totes les trucades d’emergència 

de tot el territori català. 

20. Impulsar la inclusió dels agents de les diverses policies locals en els 

programes formatius descentralitzats que pugui realitzar l’Institut de 

Seguretat Pública, i assegurar que es tenen en consideració les propostes i 

interessos d’aquestes policies locals alhora de dissenyar els programes 

formatius, a través de contactes periòdics des de la Direcció General de 

Policies locals. 

 

Aprovats: 120 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

3 abstencions (CUP) 

 

Distincions 

21. Garantir, a través dels canvis que siguin necessaris a la normativa 

interna (Instrucció 4/2012), la presència dels sindicats representatius 

perquè puguin opinar en les propostes d’entrega de medalles, i que es 

garanteixi alhora que la seva opinió és tinguda en compte a la decisió final. 

Aprovat: 61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 59 en contra 

(JxCat i ERC) i 3 abstencions (CUP) 

 

 

 

 

 


