
Registre d'entrada
Ajuntament de Girona Núm : 20180157]2

Ajuntament de Girºna Dia ¡ hora : 02/03/2018 12:21

Registre : OJNTERN mv
Área de destí : R TA [A ENERAL

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR 7 … ?

SEC E R
,

O,
……,L

Moció que presenta la regidora CONCEPCIÓ VERAY CAMA, com a
portaveu del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR CATALA, perqué
sigui inclosa a I'ordre del dia del Ple ordinari del dia 12 de marc de 2018.

SUPORT A L'EQUIPARACIÓ SALARIAL DE LES FORGES I 008808 DE
SEGURETAT DE L'ESTAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els membres de les Forces ¡ 005505 de Seguretat del Estat desenvolupen en la
nostra societat un paper fonamental en la defensa dels drets ¡ llibertats de les
persones.
Actualment el salari del personal de les Forces ¡ 005505 de Seguretat del Estat
presenta diferéncies amb el resta de 005505 policials que operen en el nostre
país, diteréncies que estan absolutament injustificades.

La dignificació salarial de las FCSE és una reivindicació histórica. No és just
que els agents de les Forces ¡ 003505 de Seguretat del Estat percebin una
retribució inferior a la dels agents d'altres 005505 de seguretat, per tant, els
poders públics han de vetllar amb especial interés per I'equilibri de les
condicions sócio-Iaborals d'aquests col-Iectius tan fonamentals en el nostre
Estat de Dret.

El passat 16 de gener, el Ministeri de I'lnterior va presidir ambdues reunions
amb representats dels dos Cossos; primer el Consell de la Policia Nacional, ¡

posteriorment, el Consell de la Guardia Civil. Ambdues reunions es van
desenvolupar en un clima de pie enteniment y col-laboració, y com a
conseqúéncia d'aixó, s'ha acordat la constitució d'una taula de negociació per
la culminació del procés d'equiparació salarial.

El ministre d'lnterior va presentar un principi d'acord en el que es va oferir una
“equiparació completa, total ¡ integral” amb les policies autonómiques. La idea
sobre la que gira I'oferta d'acord és la de qué “a igual treball, mateixa dedicació
¡ idéntica responsabilitat, li correspon el mateix sou ¡ els mateixos drets socio-
|aborals".

La implantació d'unes condicions laborals homogénies ¡ d'uns drets socials
similars per a tots els membres de les Forces ¡ 005505 de Seguretat de |'Estat,
així com dels 005505 de Seguretat Autonómics ¡ de les Policies Locals ¡ d'una



retribució equiparable entre tots ells, és fonamental si volem que la societat
compti amb un servei de seguretat ciutadana eficag.

Per tot I'exposat el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALA proposa
al Ple d'aquest Ajuntament, I'adopció dels segúents ACORDS:

PRIMER.- Instar al Govern d'Espanya a continuar avancant per aconseguir un
acord amb els representats de les Forces ¡ Cossos de Seguretat del Estat, en el
que, sense desvirtuar elements essencials que delineixen ala Policia Nacional ¡

a la Guardia Civil, es garanteixi l'equilibri entre les retribucions ¡ els drets de tots
¡ cadascun dels agents de les Forces ¡ Cossos de Seguretat de l'Estat així com
la resta de 005505 policials amb competéncies a Espanya.

SEGON.- Estudiar ¡, en el seu cas, aprovar normes de carácter basic que,
sense interferir en les competéncies d'altres administracions, evitin que aquests
desequilibris que ara es tracten de corregir es tornin a produir en el futur.

Girona, 2 de mar; de 2018

Concepció Veray ¡ Cama.

IL-LMA ALCALDESSA— PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
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