
 

COMISSIÓ DE NEGOCIACIÓ 21/11/2013 
 

Avui hem assistit a la tercera reunió de la Comissió de Negociació per tractar diferents punts relacionats amb 
el reconeixement de la tasca que realitza la PG-ME, amb la intenció de millorar les condicions laborals dels 
moss@s. Prèviament, a l’inici de la sessió, els sindicats sotasignats hem demanat que l' administració faci un 
recull de les notícies publicades en determinats mitjans de comunicació i que el servei jurídic del Departament 
valori si cal denunciar algun d'aquests per injuries al cos. 
 
FUNDACIÓ MOSSOS D’ESQUADRA: Per tal de donar compliment a la Resolució 550/IX del Parlament de 
Catalunya, sobre l'impuls d'un grup de treball per a la constitució d'una fundació del Cos de Mossos 
d'Esquadra, es planteja la possibilitat de crear aquest organisme, tot i que sense deixar clar si serà de 
caràcter públic o privat. El Departament d’Interior informa que ja s’han fet gestions amb el Departament de 
Justícia per tal de tirar endavant aquest projecte. Per a nosaltres cal veure el projecte d’estatuts, la formació 
del patronat i la finalitat que quedi establerta en els mateixos. 
 
REGULACIÓ DEL REINGRÉS AL COS: L’Administració presenta un esborrany de projecte de Decret per 
regular el reingrés al cos en determinats casos, com el fet que s’hagi complert una pena d’inhabilitació no 
superior a 6 anys i que comporta la pèrdua de condició de funcionari. L’Administració vol regular que per al 
reingrés és necessari que s’hagi extingit la pena civil i penal, que les persones que vulguin reingressar 
acreditin uns requisits psíquics i físics mitjançant proves mèdiques i regula el procediment, en el qual 
s’establirien uns criteris orientadors, que caldrà que avaluï l’instructor de l’expedient, per tal que elevi o no la 
proposta de rehabilitació. Aquesta rehabilitació ha d’estar aprovada pel Govern. Aquest procediment tindrà 
una durada màxima de 6 mesos i també preveurà una fase d’actualització de coneixements. 
Pel que fa al reingrés al cos en cas d’excedència, la qual no comporta la pèrdua de condició de funcionari, 
l’Administració vol establir un període d’adaptació per a la funció. 
 
RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS: L’Administració es compromet a revisar la situació actual, però cal tenir en 
compte les limitacions legals, donat que la norma marc és normativa estatal. Es crearà una comissió d’estudi, 
per tal d’arribar a un acord el més aviat possible. Per part nostra, volem deixar molt clar que aquesta qüestió 
no ha de suplir el fet que els mossos i mosses d’Esquadra hagin d’estar retribuïts de forma justa d’acord amb 
la funció que desenvolupen -i aquesta és la nostra principal reivindicació-, però es podria donar resposta a 
una demanda de molts/es agents, especialment des que patim les brutals retallades salarials. També es 
demana el compliment de la sentència que encomana al Departament d’Interior a desglossar el Complement 
Específic dels agents de la PG-ME. 
 
GABINET JURÍDIC DEL DEPARTAMENT: Després que s’hagi plantejat la possibilitat que el Departament 
d’Interior contracti advocats “de renom” per tal que portin la defensa dels agents immersos en determinats 
casos greus i del descontent que en alguns casos han manifestat els agents que han hagut d’utilitzar aquest 
servei, el Director General de la Policia manifesta que el Gabinet Jurídic del Departament està format per 
grans professionals i que ell mateix va encomanar la seva defensa pel cas de l’operatiu del 15-M de la plaça 
Catalunya als serveis jurídics del Departament i va rebutjar la possibilitat de contractar advocats externs. Es 
demana que hi hagi una revisió per tal de millorar la gestió d’aquest servei, per tal que els agents tinguin la 
defensa possible en tots els casos. 
 
COMPLIMENT DEL DECRET DE SEGONA ACTIVITAT: L’Administració torna a informar que s’ha reunit 
amb l’associació AIL-MED, per tal d’arribar a un acord en relació a la retribució de les places de suport per als 
agents als quals malauradament se’ls ha declarat una incapacitat total. La Directora de Serveis informa que 
cal aplicar les retribucions pròpies del lloc de treball que efectivament s’ocupa, d’acord amb la taula retributiva 
del personal d’administració i serveis (tal i com ja estableix l’acord del 2008). També informa que no hi ha cap 
problema en donar compliment a l’article 24.2 del Decret 246/2008 pel que fa a les cotitzacions. 
 
MEDALLES: Per part de les organitzacions sindicals es demana el compliment de l'ORDRE IRP/22/2009, 
sobre la determinació de les remuneracions econòmiques associades a les medalles concedides amb motiu 
d’incapacitat permanent total, absoluta i de gran invalidesa. L’Administració vol limitar-les a aquelles 
incapacitats derivades d’acte de servei i acotar el significat d’”accident laboral”.  
Pel que fa a l’atorgament de medalles, demanem que es revisi el procediment de concessió de medalles i 
felicitacions establertes Decret 184/1995. Els agents veuen el sistema actual totalment injust i, ara mateix, 
constitueix més una eina de desmotivació que un reconeixement a tots aquells agents que es mereixen ser 
condecorats, ja que les condecoracions queden totalment desvirtuades amb determinades felicitacions i 
condecoracions que s’atorguen. L’Administració manifesta que revisaran el procediment. 
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