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CARTA DEL SECRETARI D’ESTAT DE LA SEGURETAT
SOCIAL AL CONSELLER D’INTERIOR
La reunió mantinguda el passat 24 de gener a Madrid per membres del Sindicat SAP-FEPOL
amb el Secretari d’Estat de la Seguretat Social del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat
Social, Sr. Octavio Granado dóna els seus primers resultats.
Ja que el Secretari d’Estat es va comprometre a proposar una reunió conjunta entre
Departament i Ministeri per treballar i accelerar el procés de jubilació anticipada.
El 30 de gener, el Secretario de Estado ja ha adreçat la carta al Conseller d’Interior. En aquesta
carta el Ministeri reconeix que “la anticipación de la edad de jubilación por razón de la
actividad se produce previa aprobación por ley de una cotización recargada, que
compensa al sistema de la Seguridad Social del exceso de coste que tiene el pago
durante algunos años más de prestaciones previstas a partir de la edad ordinaria
establecida con carácter general en nuestra legislación”.
En aquesta mateixa carta, Octavio Granado (tal i com així va manifestar en la reunió) sol·licita
al Conseller “saber si la Generalitat de Cataluña estaría dispuesta a participar, en la parte
correspondiente a los empleadores, en la financiación de esta anticipación”. I per últim
ofereix la possibilitat que, donada la particularitat de les jubilacions que afecten als cossos de
policia, es realitzi una reunió entre ambdues administracions en la qual, amb un ordre del dia
precís, s’abordi tota la problemàtica.
Des del sindicat de comandaments de l’escala Intermèdia (SEIME) que també forma part del
la FEPOL, valorem molt positivament aquesta iniciativa.
Estem fent les passes necessàries per què el Cos de Mossos d’Esquadra tingui els mateixos
drets a l’hora d’avançar l’edat de jubilació com les policies locals i l’Ertzaintza.
Consell Executiu del SEIME.
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