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DENUNCIEM AL DIRECTOR GENERAL LA DISCRIMINACIÓ PER RAÓ D’ESTAR 
EMBARASSADA AL CME 

Des de la Secretaria d’Igualtat de la 3SINDICAL volem exposar 
la discriminació que actualment estan patint les dones de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra embarassades 
que volen optar per promocionar o per triar una especialitat 
policial. 

Durant els darrers processos de promoció vertical les bases han 
establert que es guarden les notes del procés a l’espera de què 
l’agent femenina embarassada pugui participar sense embaràs 
en el següent procés. En aquest cas, només haurà de realitzar 
les proves físiques, però formarà part de la següent promoció i 
dependrà de la suma de tota la puntuació per ascendir o no. És 

a dir, malgrat que guardin la nota de la resta de proves, la companya embarassada és discriminada, doncs 
no podrà ascendir fins passat el seu embaràs. 

Actualment, tant per accedir a les especialitats com per 
ascendir dins el Cos de Mossos d’Esquadra, els opositors tenen 
una prova de capacitat física, en alguns processos es considera 
una puntuació meritòria però no eliminatòria, i en altres es 
considera eliminatòria i, per tant, preceptiva per poder ocupar 
determinats llocs de treball. 

Per accedir a les especialitats no hi ha res regulat per a les dones embarassades que estiguin interessades 
en assolir aquells llocs de treball. En la reunió mantinguda el passat 14 de novembre entre representants 
sindicals i representants de l’administració sobre les bases de les pròximes oposicions per ocupar places a 
l’especialitat de trànsit i ARRO, el problema de les dones embarassades i el seu tractament respecte a les 
proves físiques es va a tornar a tractar.  

Tot plegat un despropòsit, en un moment complicat pel cos de Mossos d’Esquadra i quan venim d’un 
període de 5 anys sense fer promocions de l’especialitat de Trànsit i ARRO.  

Demanem, per tant, que es canviïn les bases que fins ara es venen utilitzant per ascendir o accedir a 
determinades places del CME, de tal manera que s’eliminin les proves físiques fins que no s’instauri un 
sistema de control periòdic de les capacitats físiques que permetin tenir uns resultats físics previs a 
qualsevol procés d’ascens o provisió de llocs de treball, l’única manera que pensem que pot acabar amb 
la discriminació física que comporta un embaràs amb l’actual sistema d’accés a determinades categories i 
especialitats al Cos de Mossos d’Esquadra.
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