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COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA
La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la sessió tinguda el dia 26 de març de 2009, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la jubilació dels mossos d’esquadra als seixanta anys
(tram. 250-01422/08) presentada pel Grup Mixt, i de la Proposta de resolució sobre l’equiparació de
l’edat de jubilació als seixanta anys entre els Mossos d’Esquadra, la Policia Foral de Navarra i
l’Ertzaintza (250-01485/08), presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 46442) i l’esmena transaccional presentada.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per tal que s’equipari al més aviat possible
l’edat de jubilació als seixanta anys entre els membres dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Foral de
Navarra i de l’Ertzaintza, garantint la igualtat entre els esmentats cossos policials en l’aplicació de les
condicions de finançament de les jubilacions anticipades.
2. Reclamar al Govern de l’Estat l’elaboració de l’estudi sobre la possibilitat de reducció de l’edat de
jubilació dels membres de les policies integrals a les quals fa referència l’apartat 1, donant compliment a
la Proposició no de llei 162/000333, del 24 de març de 2009, sobre la reducció de l’edat de jubilació dels
membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME), aprovada pel Congrés dels
Diputats.
Palau del Parlament, 26 de març de 2009
El vicepresident de la Comissió
La secretària

en funcions de president

Montserrat Ribera i Puig Mohammed Chaib Akhdim

