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RECLAMEM EL COMPLIMENT DE L’ 

ACORD D’ EQUIPARACIÓ 
 

En data 25 de novembre, la Trisindical hem adreçat escrit al 
Conseller d’ Interior per tal de recordar-li que, a més de 
l’aplicació de la reducció salarial aplicada a tots els funcionaris des 
del maig de 2010, els mossos i mosses d’Esquadra van patir una 
altra retallada afegida, per l’incompliment de l’”Acord sobre 
equiparació retributiva del personal funcionari del Cos de 

Mossos d’Esquadra”, signat en data 13 de febrer de 2008 per totes les organitzacions 
sindicals representatives i el Departament d’Interior. És per això que demanem el 
pagament del darrer tram de l’”Acord d’Equiparació” i que ens sigui retornat allò que 
se’ns va manllevar injustament. 
 
L’Acord d’Equiparació, subscrit l’any 2008, preveia per a l’any 2011 el pagament del darrer tram de 
l'increment retributiu pactat: 
 

 L'increment progressiu del complement específic fins l’any 2011, del qual encara queda 
pendent l’últim tram amb una pujada de 23,08€ i del corresponent a les pagues 
extraordinàries de juny i desembre en 11,52€, el que representava un total anual de 300€.  

 
 El pagament de 18€ per cada jornada nocturna efectivament realitzada, prevista a partir de l’1 

de gener de 2011. 
 

 El pagament de les nits per a tot/a aquell/a que treballi de manera efectiva en jornada 
nocturna, que per l’any 2011 s’havia pactat el pagament de 2,25 euros per hora treballada en 
torn de nit. 

 
L'arbitrària aplicació de les retallades (Decret Llei 3/2010, de 29 de maig), va deixar en suspens 
l’aplicació del darrer tram de l’Acord d’Equiparació, en el que va suposar un greuge vers el 
col·lectiu dels Mossos d’Esquadra. 
  
El pagament dels imports establerts en l”Acord d’Equiparació”, doncs, no és quelcom que hagi de 
ser negociat, sinó que constitueix un dret adquirit mitjançant un acord sindical que ha estat 
incomplert unilateralment per l’Administració de la Generalitat, deixant-lo en suspens, en una 
mostra més de menyspreu cap el nostre col·lectiu. Per això, davant l’anunci, el passat dia 10 de 
novembre, per part de la Secretaria General de la Funció Pública, la qual va garantir la recuperació 
de la paga extraordinària per a l’any 2015, demanem el pagament del darrer tram de l’”Acord 
d’Equiparació” i que ens sigui retornat allò que se’ns va manllevar injustament. 

 
Barcelona, a 25 de novembre de 2014 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5639/10148161.pdf
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