
 
 
 

 
 

COMISSIÓ PER A L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE 
JUBILACIÓ DELS MOSSOS D’ESQUADRA 

 
 

Hem mantingut la segona reunió en el marc de la Comissió per a l’avançament 
de l’edat de jubilació dels agents de la PG-ME. 
 
Hem aportat la documentació que ens va demanar la pròpia administració, 
consistent en un document que conté la previsió i distribució d’efectius del 
CME en edat de prejubilació i estimació del seu cost en el període 2009-2058. 
Aquest estudi va ser realitzat l’any 2009 quan els moss@s d’Esquadra vàrem 
estar a punt d’assolir aquesta reivindicació, però que finalment vàrem quedar 
fóra de l’acord, com molt bé sap un dels sindicats que s’asseu a la taula. 
 
Hem manifestat a l’Administració que les dades que ens demana les té el propi 
Departament i hem tornat a reclamar que les aporti actualitzades a l’any 2013 
en la propera reunió (nombre d’agents agrupats per any de naixement, bases 
de cotització i any d’ingrès al cos).  Així mateix, també hem informat que 
aquestes dades estan disponibles a la Secretaria d’Estado de la Seguridad 
Social, en la qual hi consten totes les dades de la vida laboral dels agents, 
necessàries per a fer els càlculs. 
 
Hem informat que en la reunió que hem mantingut amb el Secretari d’Estat per 
a la Seguretat Social el passat dia 18 de juliol ens va manifestar que l’estudi 
econòmic per a l’avançament de l’edat de jubilació dels agents del CME ja està 
fet. 

També hem aportat dades sobre les 
edats de jubilació màxima i mínima 
de diferents països Europeus.  
 
Hem esmentat totes les resolucions i 
proposicions no de Llei aprovades 
tant en el Congrès dels Diputats, 
com al Parlament de Catalunya, hem 

reclamat el seu compliment i hem deixat clar que aquesta és una qüestió de 
voluntat política i d’acord d’ambdós governs, Central i Autonòmic, sense 
ingerències alienes, tal i com finalment es va fer al País Basc, quan el 
problema de l’envelliment de la plantilla de l’Ertzaintza va demanar una solució 
urgent. 
 
Nosaltres seguirem reclamant una reivindicació històrica, que actualment 
suposa un greuge i una discriminació en relació a la resta de policies 
integrals.  
 
Catalunya, 15/11/13 
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