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LA MANCA D’EFECTIUS AL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA: 

UNA QÜESTIÓ QUE AFECTA LA SEGURETAT CIUTADANA 
 
Ahir durant el Ple del Parlament l’Hble. Conseller d’Interior, Jordi Jané, va reconèixer que cal fer 
malabarismes per poder donar resposta a les necessitats de seguretat de Catalunya amb la manca 
d’efectius actual: 
 
“malgrat que és cert que no tenim els efectius que voldríem, reorganitzem tots els efectius que 
hi han –tots, des del primer fins al darrer–, per donar la resposta en seguretat en aquells indrets del 
país on més falta fa.” 
 

Actualment la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra té un dèficit de 
1.400 efectius 

 
La plantilla actual és de 16.869 agents. La Junta de Seguretat de Catalunya va establir l’any 2006 
que la plantilla del cos per a assumir el procés de substitució en tot el territori català hauria de ser 
de 18.267 agents, que no va considerar l’adequació de la plantilla la situació d’alerta màxima 
actual, l’evolució de la delinqüència en els darrers anys i a la població actual, que ha augmentat 
significativament.  
 
Aquesta manca d’efectius (que representa gairebé un 8% sobre el total de la plantilla prevista), ha 
anar augmentant en els darrers anys, davant la impossibilitat de contractar interins, donada 
l’especificitat de la funció policial. 
 
És innegable que aquesta manca d’efectius afecta el servei públic de seguretat, en no 
comptar amb els efectius necessaris previstos. A més, aquest dèficit ha comportat una 
flexibilització i precarització de les condicions laborals dels agents en els darrers anys, així com 
també la provisionalitat. Els agents en servei han de cobrir les mancances provocades per aquest 
dèficit en la plantilla. 
 
La negativa a poder convocar noves places per a completar la plantilla ve donada tant per la 
legislació estatal com per la incapacitat política per a poder aprovar uns nous pressupostos a 
Catalunya. Hi ha, però, alternatives per poder convocar noves places, com va apuntar ahir durant la 
mateixa sessió el Diputat Alberto Villagrasa del Partit Popular: “Pero sí que es legal solicitar una 
modificación de crédito, y yo estoy convencido que aquí tendría mayoría para aprobarla.” 
 
Demanem, doncs, als Governs Català i Estatal que deixin al marge d’enfrontaments polítics i 
facin les gestions necessàries per tal que, de forma urgent, es puguin convocar noves 
places d’accés al cos de mossos d’Esquadra per tal d’assolir el nombre d’agents previst per 
la junta de seguretat, quelcom necessari per a poder donar resposta als requeriments de 
seguretat actuals. 
 
Així mateix, demanem una coordinació efectiva entre tots els cossos i forces de seguretat que 
operen a Catalunya, amb lleialtat institucional recíproca, tan necessària en la situació d’alerta 
actual, recordant que el Cos de Mossos d’Esquadra té plenes competències en el territori català, 
incloses el crim organitzat i la lluita antiterrorista. 
 
Catalunya, 27 de juliol de 2016 


