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Què és l'AFITCME? 

L'Associació Professional de Facultatius i Tècnics del 
Cos de Mossos d'Esquadra (AFITCME) és una entitat 
de naturalesa sindical integrada per tots els facultatius i 
tècnics del cos de Mossos d’Esquadra que lliurement 
decideixin afiliar-s’hi, sigui quin sigui el seu règim de 
contractació. 

Quan i per què va néixer? 

El 7 d’abril del 2006, un grup de facultatius del cos de 
Mossos d’Esquadra (CME) de diverses titulacions van 
constituir l’AFITCME. Els motius que els van dur a fer 
aquest pas van ser la necessitat d’organitzar el 
col·lectiu per defensar-ne els interessos professionals, 
laborals, econòmics i socials, tant individuals com 
col·lectius, i deixar de ser els eterns oblidats del CME. 
Es tractava, en definitiva, de sortir de la invisibilitat i 
treballar per la normalització i dignificació dels 
facultatius i tècnics. 

Quan es converteix en organització 
sindical  representativa? 

La primera tasca que va dur a terme l’AFITCME va ser 
la reclamació dels drets sindicals més bàsics per als 
membres del col·lectiu. Com a conseqüència d’aquesta 
acció, i després d’una llarga i dura pugna, es va aprovar 
al Parlament de Catalunya la Llei 2/2008, d'11 d'abril, 
que creava l’escala de suport del CME i permetia que 
els facultatius i tècnics poguessin participar en unes 
eleccions sindicals en igualtat de condicions que la 
resta de membres del cos. 

El 16 de juliol de 2008, promogudes per l’AFITCME, es 
van dur a terme les eleccions sindicals parcials per 
escollir el representant de l’escala del suport al Consell 
de la Policia – Mossos d’Esquadra. La candidatura de 
l’AFITCME va obtenir una contundent victoria, que la 
convertí en organització sindical representativa. Per 
primera vegada els facultatius i tècnics tenien un 
interlocutor legítim que els representava davant 
l’Administració. 

 

Adreça: 
Via Laietana, 44, principal 08003 

Barcelona 
 

Telèfons: 
636 821 157 
639 249 384 

 
Lloc web: 

www.afitcme.org 
 

Adreça electrònica: 
afitcme@afitcme.org 

 



Què hem aconseguit fins ara? 

Entre les fites assolides fins al moment, destaquen les 
següents: 
 

• La creació de l’escala de suport i l’assoliment dels 
drets sindicals més bàsics per als facultatius i 
tècnics. 

 
• La retirada de la placa insignia i l’arma a tots els 

membres de l’escala de suport. 
 

• La inclusió dels membres de l’escala de suport en el 
pacte sindical de guàrdies no presencials. 

 
• La creació de targetes d’acreditació que 

protegeixen les dades de caràcter personal dels 
membres de l’escala de suport que compareixen 
com a pèrits en procediments judicials. 

 
• L’eliminació de les comissions de serveis de 

membres de l’escala bàsica a llocs de treball de 
l’escala de suport. 

 
• La regularització de la Relació de Llocs de Treball 

pel que fa al sistema de provisió dels llocs de treball 
base de l’escala de suport. 

 
• La inclusió dels membres de l’escala de suport al 

sistema de premis per anys treballats que existeix 
per als membres del CME.   

 
• La realització de diverses accions en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 
 

• La inclusió de cursos especialment adreçats als 
membres de l’escala de suport en l’oferta formativa 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC).  

 
• L’organització d’activitats formatives especialment 

adaptades a les necessitats dels facultatius i tècnics 
que complementen l’oferta de l’ISPC. 

 

Què ens proposem fer? 
Entre altres objectius que ens hem fixat, destaquen els 
següents: 

• Revisió de les funcions i tasques assignades als 
facultatius i tècnics per evitar que se sobreposin 
amb les que realitzen els membres d’altres escales 
del CME i d’altres cossos de la Generalitat.  

 
• Redefinició de les estructures d’enquadrament i les 

dependències orgàniques i funcionals dels membres 
de l’escala de suport  per fer-les més racionals. 

 
• Garantir la mobilitat i la carrera professional als 

facultatius i tècnics. 
 

• Revisió de les retribucions dels membres de l’escala 
de suport, en especial del complement específic. 

 
• Modificació de la normativa legal i reglamentària per 

acabar amb la precarietat jurídica en la qual es 
troben instal·lats els facultatius i tècnics. 

 
• Assimilació del règim d’incompatibilitats dels 

membres de l’escala de suport al dels cossos 
generals de l’Administració de la Generalitat. 

 
• Ampliació de l’oferta formativa adreçada als 

membres de l’escala de suport perquè totes les 
tipologies de facultatius i tècnics disposin de 
formació especialitzada i de qualitat.  

 
• Homogeneització de les condicions laborals de tots 

els membres de l’escala de suport. 

  

 
Què fa l’AFITCME? 

 
Com a associació professional, l’AFITCME 
ofereix suport, assessorament i serveis de diferent 
índole als seus afiliats. Aquests serveis estan orientats a 
la defensa i a la promoció dels interessos laborals i 
socials dels seus membres. 
 
Com a organització sindical representativa 
del CME, l’AFITCME és l’instrument a través del qual 
els membres de l’escala de suport articulen el seus 
drets de negociació col·lectiva i de participació en la 
determinació de les seves condicions de treball. Els 
representants sindicals de l’AFITCME estan al servei de 
tots els facultatius i tècnics per intentar solucionar els 
problemes laborals que puguin tenir i millorar-ne les 
condicions laborals. 
 

Com s’organitza l’Associació? 
 
L’AFITCME, en tant que organització de naturalesa 
sindical, no té ànim de lucre, respon a principis 
democràtics pel que fa a l’organització i el funcionament 
i es proclama plenament independent respecte dels 
poders públics i de la resta d’organitzacions sindicals. 
 
Els seus òrgans de govern són: 
  

1. L’Assemblea General, que és el màxim 
òrgan de govern de l’Associació i està 
integrada per totes les persones afiliades. 

 
2. La Junta Directiva i el Comitè 

Permament, òrgans executius de 
l’Associació que en gestionen el dia a dia.  

 
 

 


