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Míriam Pujola Romero, Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona, a l'empara
de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local ¡ el

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament ¡

Régim Juridic de les Entitats Locals, eleva al Pie de la Corporació, per al seu debat ¡, si escau, aprovació, de la

segiienl Moció per a l'equiparació salarial de les Forces ¡ Cossos de Seguretat de l'Estat amb les

policies autonómiques.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Guardia Civil ¡ la Policia Nacional són dues de les institucions millor valorades sistemáticament pels

espanyols, pero cobren pitior que les policies autonómiques del nostre país. El seu reconeixement és notori

també en l'ámbit internacional per la seva professionalitat, responsabilitat ¡ eficacia. La seguretat de la qual

gaudeixen els espanyols, així com l'experiéncia en lluita antiterrorista de les nostres Forces ¡ 003505 de

Seguretat de l'Estat, situen a Espanya com a país de referencia a tot el món

No obstant aixo, a dia d'avui existeixen diferéncies intolerables en les condicions dels agents de diferents

cossos: els agents de la Guardia Civil ¡ la Policia Nacional estan pitjor pagats que els agents d'algunes policies

autonómiques, com els Mossos d'Esquadra o l'Ertzaintza. Es tracta d'una discriminació injusta, perque tots

aquests servidors públics treballen per la seguretat ¡ la protecció dels espanyols ¡ per tant tots mereixen unes
condicions Iaborals dignes.

L'equiparació salarial dels agents de les Forces ¡ Cossos de Seguretat de l'Estat amb els de les policies

autonómiques és de sentit comú: mateix salari pera un mateix treball. Policia Nacional ¡ Guardia Civil han de

cobrar el mateix que la resta de forces policials. Tots defensen les nostres llibertats ¡ tots s'han deixat vides per
garantir la nostra democracia. L'equiparació salarial és una reivindicació justa que es basa en la igualtat ¡ en les

condicions laborals, pero sobretot en la dignitat: dignitat per a les families, dignitat per als nostres agents de la

Policia Nacional ¡ de la Guardia Civil ¡ dignitat de tots els espanyols.

No obstant aixo, malgrat aquesta injusticia, el PP ¡ el PSOE no han fet res durant 35 anys per corregir aquesta
situació, ni tan sols malgrat els compromisos que I'un ¡ l'altre han llancat de forma recorrent sobre aquesta
matéria. El més recent, per part del Ministre d'lnterior, Juan Ignacio Zoido, s'ha demostrat com un veritable
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parany, que no només no establia cap compromís pressupostari concret, sinó que a més amenacava amb fer

renunciar als agents de la Policia Nacional ¡ de la Guardia Civil a drets laborals consolidats a canvi d'un

increment salarial incerl… Per si no fos poc, posteriormenl es coneixia que el Govern no tenia cap intenció

d'aconseguir ni tan sois la meitat de la dotació pressupostária que seria necessária per aconseguir una
veritable equiparació salarial en els propers anys.

Els nostres policies ¡ els nostres guárdies civils ¡ les seves families no poden seguir depenent de les promeses
incomplertes del bipartidisme que han permés que la bretxa salarial entre aquests agents ¡ els de les policies

autonómiques seguis augmentant any rere any. Els espanyols sabem bé que les Forces ¡ Cossos de Seguretat
de |'Estat han estat fonamentals en la lluita contra el terrorisme ¡ contra la corrupció ¡ en la defensa de la nostra

llibertat ¡ de la nostra Constitució. De fet, en l'exercici de les seves funcions, alguns fins i tot van perdre la vida

per defensar la llibertat ¡ seguretat de tots.

Precisament per tot l'anterior, l'equiparació salarial dels agents de les Forces ¡ Cossos de Seguretat de |'Estat

amb els de les policies autonómiques ha estat una de les exigéncies ineludibles que Cs ha posat al Govern

com a condició per aprovar els Pressupostos Generals de |'Estat de 2018. No hi haurá Pressupostos si no

s'equiparen els salaris de totes les Forces ¡ Cossos de Seguretat de |'Estat (Guárdia Civil ¡ Policia Nacional)

amb les policies autonómiques. No val qualsevol compromls, sinó un que garanteixi una equiparació salarial

real ¡ efectiva per a l'any 2020 i per a aixó seria necessária una dotació pressupost'aria total de 1.500 milions

d'euros, a raó de 500 milions d'euros addicionals cada any, durant aquest 2018 i els dos anys segiients.

Per tot aixo, el Grup Municipal de Ciutadans a Ajuntamentde Girona propose l'adopció dels segiients:

ACORDS

14 L'Ajuntament de Girona manifesta la necessitat de que el Govern d'Espanya acabi amb la discriminació

histórica que suposa la diferencia en les retribucions de les Forces ¡ Cossos de Seguretat de |'Estat

enfront de les policies autonómiques ¡, en conseqúéncia, al fet que doni compliment als compromisos

adquirits ¡ faci realitat l'equiparació salarial de la Policia Nacional ¡ Guardia Civil amb les policies

autonómiques per a l'any 2020, comprometenl per a aixó una dotació pressupostária total de 1.500
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milions d'euros, a raó de 500 milions addicionals cada any als Pressupostos Generals de |'Estat per

2018, 2019 i 2020.

2. Aquest acord será traslladat al Govern d'Espanya ¡ al Govern de la Generalitat de Catalunya, informant

al Ple de la Corporacióde les mesures adoptades com a conseqúéncia dels mateixos.

Miriam Pujol

Portaveu G
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