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UN PAS MES CAP A L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE JUBILACIÓ 
REBEM ELS OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR AMB CAUTELA, PERÓ AMB ESPERANÇA 

 
El passat dia 2 de juliol de 2021, es va celebrar Comissió d'Interior en sessió ordinària en 
la qual el nou conseller d'Interior va exposar els objectius que el seu departament vol 
aconseguir per la legislatura vinent i en el que ha expressat el suport al col·lectiu del CME 
per tal d'aconseguir-los. 
 

Hem de remarcar, que el conseller, s'ha referit a la jubilació pel CME en termes de "crit 
d'alerta" i ha destacat l'actual situació d'envelliment de la plantilla. 
 

En concret s'ha referit a la jubilació dient: 
 

"Cal corregir immediatament la greu discriminació a la policia de Catalunya respecte 
a la resta de cossos policials pel que fa a la jubilació, és un dret que tenen com 
treballadors i treballadores"; el conseller ha destacat també la intenció del seu 
departament d'assolir un nou sostre de plantilla de 22.000 efectius en els pròxims anys. 
 

Des de CCOO volem rebre aquestes intencions amb molta cautela, no dubtem de les 
paraules del conseller i menys després que recentment el govern de l'estat hagi donat el 
primer pas per incloure als treballadors i treballadores del CME dins de la llista de 
professions penoses que tenen dret a anticipar la seva jubilació després de signar el 
conveni amb CCOO i altre sindicat. És a dir, per primera vegada, sembla que tot agafa el 
bon camí, però hem de rebre les paraules del conseller amb precaució. No podem oblidar 
"l'acord de la vergonya" que es va signar el passat mes de juliol de 2020 entre l'anterior 
Departament d'Interior i els sindicats del CME, excepte CCOO que no vàrem acceptar les 
condicions contingudes en el que era un ENGANY amb majúscules i per aquest motiu no 
vam signar. Aquest acord ha generat molta frustració entre la plantilla, però en tot cas, 
agafem aquesta intenció amb esperança. 
 
El que es va signar el juliol del 2020, era TOT MENTIDA, es va signar un acord fantasma, 
un full en blanc fet a mida, un brindis al sol. Ara les "pataletes dels signants enganyats" 
són múltiples i variades quan CCOO va advertir en aquella taula de que era un engany. 
 

Una vegada hem sentit la compareixença del conseller a la Comissió d'Interior, us fem un 
resum de la resta d'objectius que ha remarcat: 
 
• Defensa dels objectius europeus sobre la mobilitat segura amb la disminució del 
50% de les víctimes mortals el 2030 i la disminució a zero en 2050. 
 
Des de CCOO, compartim aquest objectiu, però amb les actuals intencions de fer 
desaparèixer sis sectors estratègics de trànsit de forma unilateral per part de la Divisió 
(Comissaria General de Mobilitat), dubtem molt que es puguin fer realitat els desitjos que té 
el conseller respecte a la protecció de les víctimes de la seguretat viaria. Necessitem un 
canvi en les polítiques de funcionament de la Divisió de Trànsit urgentment. Sense 
efectius ni material i menyspreant a l'actual plantilla de trànsit, no podem protegir a qui ens 
paga. 
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• Actualitzar el context legislatiu del CME, entre ells l'actual Llei de Policia. 
• Paritat a la cúpula del CME i més drets en matèria d'igualtat. 
• Garantir el nombre necessari d'efectius mitjançant promocions d'oferta pública de 
forma continuada fins a arribar al sostre d'efectius de 22.000 en lloc dels 18.200 que hi té 
el sostre de reposició ja des del 2006. 
• Corregir el greuge comparatiu entre la Policia de la Generalitat i la resta de policies 
respecte a la jubilació anticipada; expressant la intenció clara de continuar treballant per 
aconseguir la fita el més breu possible, ja que tant l'estat com la Generalitat han de posar 
la seva part. 
• Anàlisis integral del parc mòbil i planificar la seva renovació; en aquest sentit, el 
conseller ha parlat que a finals d'any arribarien 400 vehicles nous per seguretat ciutadana i 
que ja estaven licitant la renovació de més parc mòbil pel 2022. 
• Implantació en breu temps de la nova uniformitat. 
• Construcció i reforma de les comissaries arreu del territori; Entre el que es destaca 
la construcció de tres noves comissaries i la inversió de 28 milions per reformar l'edifici base 
de Sant Martí. 
• Tancament de l'àrea de custòdia de Les Corts; per tal de construir un nou centre de 
detencions. 
• L'impuls de la Fundació de Mossos d'Esquadra. 
 
Des de Mossos de CCOO agraïm com a mínim, que la nova direcció del departament hagi 
expressat aquestes intencions públicament en defensa dels drets dels treballadors i 
treballadores del CME, però també tenim clar, que fins que les paraules no es facin 
realitat no podem donar per aconseguides les millores que tant necessita el cos. 
 
 
 
 

PER TANT, DE MOMENT CAUTELA I SERENITAT A L'ESPERA DE RESULTATS. 
 

NO HI HA RES ACONSEGUIT, QUEDA MOLT CAMÍ PER RECÓRRER 
 
 
 
  

 


