
    

 

INTOLERABLE!: MENTRE LA GENERALITAT 
INCOMPLEIX L’ACORD D’EQUIPARACIÓ, PAGA 

10M D’EUROS A ABERTIS 
 

Indignant és la notícia publicada avui a El País, on 
s’informa que la Generalitat ha de pagar 10 
milions d’Euros a ABERTIS com a indemnització 
per la caiguda de trànsit a la C-32. Aquesta 
indemnització es recull en el contracte 
d’explotació amb “Aucat” (La Caixa i OHL). 
 
Mentre la Generalitat de Catalunya continua 
abocant diners a grups empresarials com el Grup 
Godó o, ara mateix, el grup Aucat, els 
treballadors públics continuem sense paga aquest  
2014 i, especialment els mossos d’esquadra, 
continuem essent estafats i sense percebre 
els imports corresponents a l’acord 
d’equiparació signat l’any 2008. 

 
Recordem que a partir del mes de gener inclusiu de l’any 2011, i per a les escales 
bàsica, intermèdia, executiva i superior, s’havia de fer efectiu un increment del 
complement específic mensual en 23,08 euros i del corresponent a les pagues 
extraordinàries de juny i desembre en 11,52 euros, el que representa un total anual de 
300 euros, els quals representaven el 15% ajornat per a l’any 2011 de la quantitat 
total pactada en l’acord.  

Tanmateix, el punt 3 de l’esmentat acord, relatiu a la nocturnitat, preveia que a partir 
de l’1 de gener de 2011 els mossos i mosses d’esquadra havien de percebre la 
quantitat total de 18 euros per jornada nocturna efectivament realitzada, per 
tal de compensar l’especial penositat del treball diari en torns d’horari nocturn. A més, 
el punt 3.6, establia que en cas que la prestació horària impliqués la realització d’una 
part d’aquesta en horari nocturn, les hores efectivament realitzades serien 
compensades a raó de 2,25 euros/hora a partir de l’1 de gener de 2011. 

Vergonyosa la gestió que està fent aquest Govern amb els diners públics. Només 
recordar que l’any passat es va concedir una medalla de bronze al mèrit policial amb 
distintiu blau al president d’Abertis, Salvador Alemany, a proposta del Director General 
de la Policia. Tot plegat, un exemple de com es gestionen els impostos que paguem 
tots plegats. Ens estalviarem els qualificatius. 
 
Barcelona, a 9 de maig de 2014 
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