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Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 26135; 26141).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 18.01.2019; 10:30 h.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 8/2018, del 20 de desembre, pel qual s’autoritza la creació 
de 750 places del Cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del Cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya
203-00008/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 25266 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.01.2019

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de gener de 2019, ha 
pres coneixement del Decret llei 8/2018, del 20 de desembre, pel qual s’autoritza la 
creació de 750 places del Cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del Cos de Bom-
bers de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC núm. 7776, i ha manifestat 
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que esta-
bleix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 31.12.2018.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 de desembre de 2018, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova la iniciativa SIG18INT1601 Projec-

te de decret llei pel qual s’autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d’Es-
quadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 8/2018, de 20 de desembre, pel qual s’autoritza la creació 
de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que 

estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
Les polítiques de contenció de la despesa que l’Administració de la Generali-

tat de Catalunya va haver d’aplicar en exercicis pressupostaris anteriors, atesa la 
conjuntura econòmica d’aquell moment, han limitat de manera notòria l’aprovació 
d’ofertes d’ocupació pública per a la incorporació de personal nou a l’Administració 
de la Generalitat durant un llarg període de temps.
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Aquesta situació ha incidit especialment en l’àmbit de la seguretat i de les emer-
gències, atès que s’han vist afectades tant la plantilla de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra com la plantilla del cos de Bombers de la Generalitat per 
la manca d’incorporacions de nous efectius. Així, s’ha generat un dèficit estructural 
en aquestes plantilles que col·loca aquests cossos en una situació significativament 
deficitària d’efectius que fa inajornable la creació de noves places i l’aprovació im-
mediata d’una oferta parcial d’ocupació pública per a una prestació adequada dels 
serveis públics de seguretat i d’emergències.

Davant d’aquesta realitat, cal procedir amb urgència a la creació de noves places 
del cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu de reforçar-lo fins a assolir el nom-
bre d’efectius acordat per la Junta de Seguretat de Catalunya l’any 2006, i del cos 
de Bombers de la Generalitat de Catalunya per cobrir les mancances estructurals 
que arrossega i que estan recollides en el Pla estratègic 2017-2022, agreujades per 
l’envelliment del cos. En aquest context, existeix també la necessitat d’estabilitzar 
l’ocupació temporal de places de l’escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra.

La situació pressupostària actual és la de pròrroga de la Llei 4/2017, del 28 de 
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, formalitzada mit-
jançant la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de 
Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s’estableixen els criteris d’aplica-
ció de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, men-
tre no entrin en vigor els del 2018, per la qual cosa les dotacions i crèdits previstos 
són els que consten a l’esmentada Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2018, regula a l’article 19 l’oferta d’ocupació pública i, concretament, a l’apartat setè 
del precepte esmentat s’atribueix el caràcter de legislació bàsica, entre d’altres, als 
apartats u i sis.

L’apartat u de l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, permet una taxa de re-
posició d’efectius per a determinats sectors del 100 per cent, entre els quals inclou el 
personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis (article 19.u.3.G). Així ma-
teix, l’apartat u.5 de l’article 19 permet una taxa de reposició d’efectius del 115 per 
cent en relació amb els cossos de policia autonòmica.

Pel que fa a l’apartat sis de l’article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, estableix 
que «la taxa de reposició d’un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es podrà 
acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. A aquests efectes es consideren 
prioritaris, per a totes les administracions públiques, els sectors i col·lectius enume-
rats a l’article 19, apartats u.3 i u.5. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no 
prioritaris es pot acumular en els sectors prioritaris».

L’article 5 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos le-
gals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, atribueix al Govern de la Generalitat la competència per 
aprovar l’oferta d’ocupació pública, i l’article 25 del mateix text determina que el 
Govern pot autoritzar l’aprovació successiva d’ofertes parcials d’ocupació pública 
dins el mateix exercici pressupostari, per tal de garantir el funcionament adequat 
dels serveis.

Per tal que el Govern pugui aprovar aquesta oferta parcial d’ocupació pública, es 
procedeix a l’acumulació de les taxes de reposició d’efectius corresponents a altres 
sectors o col·lectius a les taxes del cos de Mossos d’Esquadra i del cos de Bombers, 
com a sectors que s’han de cobrir amb caràcter prioritari d’acord amb la classifica-
ció que fa l’article 19, apartat sis, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol. En aquest sentit, 
la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del cos de Bom-
bers de la Generalitat de Catalunya s’ajusta a les taxes de reposició esmentades, té 
la cobertura pressupostària necessària i esdevé una necessitat imperiosa a la qual 
cal donar compliment de manera inajornable abans de la finalització de l’any 2018.
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A la vista del marc normatiu bàsic estatal fixat per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, 
i del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i per tal de donar cobertura amb ca-
ràcter d’urgència als llocs dels cossos de seguretat i d’emergències de la Generalitat 
de Catalunya, el Govern ha de procedir a l’aprovació de la corresponent oferta par-
cial d’ocupació pública per al 2018 en relació amb les places necessàries per donar 
cobertura a les necessitats esmentades.

Aquest Decret llei ha d’entrar en vigor el mateix dia en què es publiqui, per raó 
de la matèria i de la seva especial urgència.

Per tot això, en ús de l’autorització concedida a l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia, a proposta del conseller d’Interior, del vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda, i del conseller de Polítiques Digitals i Administració Públi-
ca, i d’acord amb el Govern.

Decreto:

Article 1. Creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 
places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per a l’any 2018
S’autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra, de la catego-

ria de mosso/a de l’escala bàsica, i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya, de la categoria de bomber/a de l’escala bàsica, per a l’any 2018, que 
comptaran amb l’adequada dotació pressupostària.

Article 2. Oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2018
El Govern ha de procedir a l’aprovació de l’oferta parcial d’ocupació pública per 

a l’any 2018 de les places necessàries per donar cobertura a les necessitats urgents 
manifestades.

Disposicions finals

Primera. Autorització al departament competent en matèria d’economia 
i finances
S’autoritza el departament competent en matèria d’economia i finances a realit-

zar les modificacions pressupostàries necessàries per al compliment del que s’esta-
bleix en aquesta norma.

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 20 de desembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda; Miquel Buch i 
Moya, conseller d’Interior; Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals 
i Administració Pública

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei.
2. Memòria justificativa.
3. Informe jurídic.
4. Informe de la Direcció General de Funció Pública.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.


