
       

 

 

CiU i ERC IMPEDEIXEN LA CREACIÓ DE LA MESA DE 
NEGOCIACIÓ PRÒPIA DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA 

El passat 26 de juny el Grup Parlamentari de Ciutadans, ha presentat dins de 
la Moció subsegüent a la interpel•lació al Govern sobre la situació actual del 
Cos de Mossos d’Esquadra, la proposta de creació de la Mesa Sectorial de 
Negociació, pròpia de la PG-ME:  

“6. Ateses les condicions especials de penositat i els riscos inherents a 
l’exercici de les seves funcions policials, i tal com ja s’ha fet respecte d’altres 
col•lectius de funcionaris de la Generalitat, 

El parlament de Catalunya insta el govern a constituir una mesa 
Sectorial de la policia de la generalitat - cos de mossos d’esquadra, com 
a Mesa de negociació independent de la mesa de la funció pública, per 
tal que els Interessos dels mossos d’esquadra s’hi trobin legítimament 
representats i es garanteixi la participació en la determinació de les seves 
condicions de treball, ateses les particularitats pel que fa a les seves funcions, 
horaris i règim estatutari”. 

I és que la creació de la Mesa Sectorial del Cos de la PG-ME és una vella 
demanda de les organitzacions que formen la “Trisindical”, una demanda 
que hem fet arribar als diferents grups parlamentaris. 

 “APLAUDIM” EL VOT EN CONTRA DEL PARTIT DEL 
GOVERN, CIU, I D’AQUELLS QUE LI DONEN SUPORT, 
ERC. Aquests darrers van intentar transaccionar aquest punt 
de la moció, canviant el terme “Mesa Sectorial de Negociació” 
pel de Comissió de condicions de treball, que és la que ja 
existeix i que és el marc actual on es constata, reunió darrera 
reunió, la manca de negociació de l’Administració. 

A l’empara de la normativa existent, en aquests moments hi ha constituïdes 
diferents meses sectorials dins de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya, com la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'Administració i 
Tècnic, o les meses sectorials de negociació de col•lectius específics com el 
de Bombers, Funcionaris de Presons, Sanitat o personal docent. Per tant, no 
entenem aquesta negativa reiterada en el cas de la policia de Catalunya, 
aquest és un exemple més del menysteniment que aquest Govern té cap 
els agents del cos de Mossos d’Esquadra, que són tractats com a 
funcionaris de segona i als quals se’ns restringeixen els nostres drets 
com a treballadors. 
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