
       
 
 

  REUNIÓ EQUIPARACIÓ 30/01/08 
 

El director ha iniciat la reunió efectuant una al·lusió a l’escrit adreçat a ell 
i registrat ahir per SPC, CAT i SME-CCOO, després de la reunió 
intersindical.  

 
El Director ha fet una valoració de les millores, segons el seu punt de 
vista, entre le dues propostes presentades per l’Administració. La darrera 
proposta, a l’igual que la primera, ha estat rebutjada per TOTS els 
sindicats i s’ha passat a demanar un recés amb la finalitat d’arribar a 
efectuar una nova proposta conjunta per part de les organitzacions 
sindicals. Aquesta nova proposta pretén donar viabilitat a l’equiparació, 
després d’escoltar la impossibilitat d’assumir la despesa que originava la 
presentada anteriorment, i alhora aproximar posicions.  
 
Aquesta proposta a grans trets és : 
- 2.500€ en concepte equiparació C-14 
- 1.500€ en concepte de nit, efectuada i computada per hora 

nocturna treballada. 
- No excloure cap agent del cos de mossos del concepte 

equiparació. 
- Que l’equiparació clogui al tercer any o sia 37 mesos. 

 
Evidentment, la demanda conjunta estima més peticions i mancaria 
estipular percentatges temporals d’aplicació. No obstant, tot allò que 
queda per precisar es donarà resposta en les diferents assemblees que 
s’efectuaran al llarg de la setmana que ve. Estigueu alerta. 
Es faran assemblees conjuntes per tal de donar tota la informació que es 
requereixi per part dels assistents i alhora informar de possibles 
mobilitzacions.  
El proper divendres a les 16:00 hores estem citats novament per rebre 
resposta a la proposta presentada avui.  SEGUIREM INFORMANT. 
 
   SPC       CAT 
 
 
 
Catalunya a 30/01/2008 
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