
 

 
 

 

ES CONSTITUEIX LA FUNDACIÓ MOSSOS D’ESQUADRA 
 
 
 
 
 
 
Ahir es va fer l’acte de constitució de la Fundació mossos d’esquadra.  
Han passat molts anys des que a finals dels 90 i reiteradament en el pas del temps, el CAT 
instés a l’Administració a promoure mecanismes de solidaritat dins l’àmbit social del CME. 
De fet, durant els primers anys d’aquest mil·lenni, veient la poca iniciativa i interès per part 
d’aquella Administració, vam valorar fins i tot de constituir-la nosaltres. Sempre hem estat 
un sindiCat "petit", fer un pas com aquell era i segueix sent força complex, molt més si no 
tens el suport institucional imprescindible. Dins del CAT, gràcies a aquest tarannà, finalment 
l’any 2008 va néixer el FundaCat, que perdura avui dia, que no és cap fundació, però intenta 
promoure aquests valors amb ajudes entre els nostres afiliats. El CAT sempre ha estat un 
sindicat marcadament solidari, també amb la resta de la societat, només cal recordar les 
donacions trimestrals que els nostres afiliats van estar fent a diverses entitats des de l’any 
2007 (més de 20.000€) mentre vam rebre subvencions públiques. 
És per tot això que rememorem, que ahir, avui, el CAT se sent plenament satisfet de la 
constitució d’aquesta Fundació mossos d’esquadra. És cert que, per part de l’Administració, 
ens hagués agradat una altra manera per a impulsar aquesta Fundació, una altra fórmula de 
Patronat; tanmateix però, volem reconèixer la gran tasca -primordial- que s’ha estat fent des 
de L’Associació d’Amics de la Policia de la Generalitat (AAPG) per a arribar a aquest punt; 
calia i ja és una realitat. En cap cas aquesta Fundació pretén substituir el Fons d'Ajut Social 
(FAS) que, com a sindicat, continuem reivindicant i lluitant pel seu restabliment. 
 
Després de l’acte de constitució, es va fer la primera reunió de la junta del Patronat.  
De l’ordre del dia, volem remarcar les intervencions propositives del Conseller Elena, el 
President del Patronat Pere Ferrer, el Vicepresident Josep Mª Estela,  el President de l’AAPG 
Josep Codina, i especialment de la Presidenta de la Comissió Executiva del Patronat l’Anna 
Costa, que d’entrada, ens donen una molt bona sintonia de cara a desenvolupar tot aquest 
propòsit. Tot i així, el CAT estarà molt atent i una de les nostres principals funcions serà 
supervisar i fiscalitzar que aquesta Fundació sigui realment un ajut pels mossos que ho 
necessitin i les seves famílies. 
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D’entre els punts més rellevants, es va aprovar per unanimitat el Pla de Viabilitat Econòmica, 
un requisit constitucional de viabilitat pels dos primers anys de funcionament. En aquest 
punt, des del CAT, hem demanat que es valori (ja des de la propera reunió del Patronat) que, 
en el supòsit de què els ingressos per part dels benefactors (el personal del CME) superin (la 
qual cosa esperem i desitgem) les quantitats pressupostades pels anys 2022 i 2023 dins la 
línia d'actuació vers la protecció social dels membres del CME i llurs familiars, aquests 
"superàvits" es destinin al 100% -sempre i com a norma també pels propers anys- 
exclusivament en aquest àmbit esmentat. En aquets cas, el Pla de Viabilitat Econòmica 
aprovat per a aquests dos propers anys, preveu un càlcul en què els benefactors suposarien 
el 5% de la plantilla el primer any i el 10% de la plantilla el segon any i (depenent de la 
categoria i l’escala de la plantilla) s’ha comptat amb una aportació d’entre 4€ i 7€ mensuals 
per benefactor. Així doncs, es preveuen uns ingressos de 45.000€ el primer any (2022) i de 
90.500€ en el segon (2023) de les aportacions dels benefactors. Si es comparen aquests 
ingressos amb els pressupostos per a l’àmbit de la protecció social dels membres del CME i 
llurs familiars d’aquest Pla, ens trobem que pel 2022 aquests son de 49.500€, és a dir, una 
mica per sobre dels ingressos previstos pel 5% del benefactors, que es compensarien amb 
altres partides. Però pel 2023 el pressupost per a aquest mateix àmbit serien de 77.000€, 
import que ja està per sota dels ingressos previstos amb el 10% de benefactors. Des del CAT, 
com ja hem comentat, pensem que hem de garantir que aquests possibles "desajustos" 
sempre es reinverteixin en l’àmbit social de mossos, i òbviament això no treu que, si s’escau, 
es puguin destinar més recursos per l’àmbit social de mossos amb altres tipus de 
finançaments. 
També es van aprovar per unanimitat les propostes de nomenaments de càrrecs per a la 
Comissió Executiva, obertura de comptes i actuacions a curt termini. 
Es preveu una presentació de la Fundació mossos d’esquadra per a la 2a setmana de juliol. 
 
Recordeu que tots els mossos som beneficiaris de la Fundació i que les aportacions dels 
benefactors (membres del CME) son voluntàries. No entrem en més detalls, podeu consultar 
tota la informació referent a la Fundació mossos d’esquadra a la seva web, us encoratgem a 
visitar-la i que participem tots junts. 
 
SALUT! 
 
 
 
Catalunya, a 6 de maig de 2022 
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