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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que 
estableixen els articles lll.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposició de llei següent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, d'11 de 
juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra 
per tal d'establir una acció positiva d'equiljbrament de la 

presència de dones i homes a la plantilla del Cos de Mossos 
d'Esquadra 

Exposició de motius 

D'acord amb l'article 164 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, li correspon a 
la Generalitat de Catalunya la competència vers la creació i organització de la 
Policia de la Generalitat - IViossos d'Esquadra. 

En base a aquesta competència, la llei que regula aquest cos policial és la Llei 
10/1 994, d'l 1 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, la 
qual tracta, entre d'altres aspectes, les condicions d'accés i promoció al cos de 
Mossos d'Esquadra. 
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Les dones, dins el cos de mossos d'esquadra representen un 21% de la 
plantilla, una dada molt allunyada de la igualtat efectiva entre homes i dones, 
existint una reivindicació dins del cos i del conjunt de la societat catalana, 
respecte l'augment d'efectius femenins, així com de la seva presència en 
càrrecs de comandament. 

L'existència d'un desequilibri dins la plantilla dels cossos policials, amb 
caràcter general, és una realitat tangible que s'ha de combatre amb accions 
positives d'igualtat per tal que aquests siguin més propers, eficients i 
representatius de la societat a la que serveixen. I per aconseguir-ho, s'han de 
prendre mesures i especialment en matèria de processos selectius, on 
l'experiència ens demostra que les accions positives resulten més efectives. 

En aquest sentit, el Decret llei 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifica la 
Llei 10/1994, d'l 1 de juliol, de la Policia de la Generalitat - mossos 
d'Esquadra, i s'estableixen mesures correctores per equilibrar la presència de 
dones i hornes, va introduir la disp'ósictó transitòria setena que preveia, 
mentre no s'aprovés el pla d'igualtat, donar preferència en les convocatòries 
per accedir a les diferents categories del cos de IViossos d'Esquadra, a les 
persones del sexe menys representatiu (quan no s'arribi al 40%), en cas 
d'empats de puntuació en l'ordre de classificació dels aspirants. 

Si bé es cert, que aquest decret llei suposa un tímid pas endavant respecte 
l'objectiu d'igualtat dins el cos, aquesta mesura és insuficient. Amb ànim 
d'anar més enllà, es proposa una modificació de la llei, en el mateix sentit que 
la que va introduir la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les 
instal·lacions que incideixen el medi ambient, a la Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de policies locals, que va incorporar en la seva disposició addicional 
vuitena, un mecanisme d'equilibrament que ha donat bons resultats i que es 
pot replicar en el cos de Mossos d'Esquadra. 

Per tot això, la incorporació d'aquesta nova disposició addicional setena a la 
Llei 10/1994, d'l 1 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos 
d'Esquadra, té un doble objectiu: Per una banda, i principal, aconseguir 
l'equilibri efectiu de la presència de dones i homes a la plantilla del cos de 
Mossos d'Esquadra i per l'altra, certa .homogeneïtzació en els criteris de 
selecció de tots els cossos policials a Catalunya. 
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Article 1. 
S'afegeix la disposició addicional setena a la Llei 10/1 994, d'l 1 de juliol, de la 
policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. 

1. Les convocatòries per a accedir a les diferents categories del Cos de Mossos 
d'Esquadra aprovades a partir de I'l de gener de 2022 han de determinar el 
nombre de places que han d'ésser proveïdes per dones per a complir l'objectiu 
d'equilibrar la presència de dones i homes en les plantilles respectives. 

2. El nombre de places reservat per a dones ha d'ésser proporcional als 
objectius perseguits, i no pot ésser superior al 40% de les places convocades ni 
inferior al percentatge que sigui establert pel pla d'igualtat de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d'Esquadra. Fins que no s'elabori aquest pla d'igualtat, el 
percentatge mínim no pot ésser inferior al 2 5% de les places convocades, 
sempre que se'n convoquin més de tres. 

3. En els procediments selectius a què fa referència l'apartat 2, l'adjudicació de 
les places convocades s'ha de fer seguint una única llista final de les persones 
que hagin superat el procés, ordenades segons la puntuació obtinguda, 
aplicant-hi els criteris de desempat establerts legalment, llevat que per aquest 
procediment no s'assoleixi el percentatge que determina l'apartat 2, en el qual 
cas caldrà donar preferència a les candidates dones, fins a assolir l'objectiu 
perseguit, sempre que es compleixin les condicions següents: 

a) Hi ha d'haver en tots els casos una equivalència de capacitació, 
determinada per la superació de les proves i els exercicis de la fase 
d'oposició del sistema selectiu. 

b) Cap de les candidates dones seleccionades en virtut d'aquest criteri de 
preferència no pot tenir un diferencial negatiu de puntuació, en la fase 
d'oposició i, si escau, en la fase de concurs, de més del 1 5% respecte als 
candidats homes preterits. 

c) No es pot aplicar aquesta mesura respecte a candidats en què concorrin 
motius de discriminació positiva legalment determinats altres que el 
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a altres col·lectius amb especials dificultats d'accés a l'ocupació. 

4. El criteri de preferència que regula la present disposició no és aplicable si en 
l'escala i la categoria objecte de la convocatòria hi ha una presència de 
funcionàries dones igual o superior al 33%. 

Disposició final primera. 

Es suprimeix la disposició transitòria setena de la Llei 10/1994, d'l 1 de juliol, 
de la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. 

Disposició final segona. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Çatalunya. 

Palau del Parlament, 18 d'octubre de 2021 

Alícia Romero Llano 
Portaveu del GP PSG-Units 

Ramon Espadaler Parcerisas 
Diputat deJJií-f'SCTÍnits 

Gemma Lienas Massot 
Diputada del GP PSG-Units 
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