
 
 
 

 
 

SAPIGUEU QUE AMB L’ACORD DE LA 
VERGONYA... 
 
1.- que un bomber cobrarà 31.694,50€ bruts anuals, un agent rural 30.637,22€ i un mosso poc més 
de 28.000€ bruts anuals.  
 

2.- que el Q5 “tuning” que ens posen, no hi ha solapament en els serveis i les jornades seran de 8 
hores diàries en lloc de 8’30h. la qual cosa vol dir que per cada 16 dies treballats en treballarem un 
de més per arribar al còmput anual, uns 20 dies per mosso i any. I les 1/2h. que ningú es pensi que 
s’escaparà de fer-la, (relleus i brifings). 
 

3.- que a canvi de 2000€ l’Administració dona per retribuïdes la nocturnitat, la perillositat, la penositat, 
la disponibilitat, les incompatibilitats, la mobilitat territorial, ...etc, i per tant impossibilita les 
reclamacions que les organitzacions sindicals policials teníem presentades a la “casa”.  
 

4.- que a partir d’ara et podran canviar la planificació de festa a treball amb 24 hores d’antelació i 
sense dret a cap mena compensació les 10 primeres vegades de l’any. 
 

5.- que el premi per antiguitat que la resta de funcionaris de la Generalitat tenen en forma de dies de 
vacances extraordinaris, quedarà satisfet amb el pagament de 118€ bruts a la paga del mes de juny 
quan correspongui.  
 

6.- que els qui tinguin jornada partida tindran dret a un val de menjador diari, és a dir, la majoria que 
ens haurem d’empassar el Q5 “tuning”, veurem com els comandaments i personal administratiu 
aniran a dinar amb els tiquets menjadors (increment d’uns 100€ mensuals) i els altres, la majoria, 
haurem de tirar de “bocates” com sempre.  
 

7.- que amb tot el que s’han atrevit a signar consideren complerta la resolució 184/VIII del Parlament 
de Catalunya, per la qual s’havia d’establir una major estabilitat en la planificació i distribució horària, 
per tal de permetre conciliar la vida laboral i familiar dels mossos i mosses d’esquadra. Per tant 
aquests sindicats “no majoritaris” han impossibilitat, amb aquesta signatura, la via oberta de 
reclamació que teníem engegada la plataforma sindical dins el Parlament de Catalunya.  
 

8.- que el Q5 “tuning” i la resta de quadrants espectaculars que recull l’acord, seran d’implantació el 
dia 1 de novembre a les ABP que s’inaugurin, a principis d’any a la demarcació de Barcelona i 
progressivament a la resta del territori. 
 

9.- que aquest increment és proporcional a les retribucions que ja es perceben, per tant els únics que 
possiblement cobraran els 4000€ seran els Intendents, Comissaris i el Major.  
 

Per tot això, i per que n’hi ha prou de els polítics de torn ens prenguin el pel:  
 

 
Tots a la manifestació 

 

Per la dignitat dels policies diguem prou!!! 
 

 
Dia 26 d’octubre a les 18 hores a la a la plaça Catalunya de Barcelona. 

 


