MOSSOS EN LLUITA ! (XI)
PER QUÈ ENS QUEIXEM ELS MOSSOS ?
QUÈ ENS COSTA A LA CIUTADANIA MANTENIR ALS POLÍTICS?
135 DIPUTATS PARLAMENTARIS CATALANS (sumant nòmines i dietes) costen a la
ciutadania quasi 1.000.000 D'EUROS mensuals.
SALARI EXPRESIDENTS I PENSIONS VITALÍCIES. Els expresidents de la Generalitat i els
expresidents del Parlament reben condicions econòmiques com una ASSIGNACIÓ
MENSUAL D'UN 80% DE LA RETRIBUCIÓ CORRESPONENT ALS PRESIDENTS I UNA
PENSIÓ VITALÍCIA.
FINS A 9 CONSELLERS que tenen assignada una dieta de transport tot i tenir cotxe
oficial, cobrant MÉS DE 20.000 EUROS ANUALS EN CONCEPTE DE VIATGES.

PER QUÈ ENS QUEIXEM ELS MOSS@S ?

LLEGEIX EL DÍPTIC INFORMATIU
QUE ACOMPANYA AQUEST
COMUNICAT !

SI ELLS NO NEGOCIEN, NOSALTRES NO COL•LABORAREM AMB EL NOSTRE
ESFORÇ.
PROU ABUSOS A LA POLICIA D’AQUEST PAÍS !!!

PLATAFORMA INTERSINDICAL
Catalunya 27/01/2012

QUÈ ENS COSTA A LA CIUTADANIA MANTENIR ALS POLÍTICS?
135 DIPUTATS PARLAMENTARIS CATALANS (sumant nòmines i les dietes) costen a la
ciutadania quasi 1.000.000 D'EUROS MENSUALS.
SALARI EXPRESIDENTS I PENSIONS VITALÍCIES. Els expresidents de la Generalitat i els expresidents del Parlament
reben condicions econòmiques com una ASSIGNACIÓ MENSUAL D'UN 80% DE LA RETRIBUCIÓ CORRESPONENT ALS
PRESIDENTS I UNA PENSIÓ VITALÍCIA.
FINS A 9 CONSELLERS que tenen assignada una DIETA DE TRANSPORT, TOT I TENIR COTXE OFICIAL, COBRANT MÉS
DE 20.000 EUROS ANUALS EN CONCEPTE DE VIATGES.
RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA MESA
- Presidència
- Vicepresidència
- Secretaria
RETRIBUCIONS PER A LA RESTA DE DIPUTATS
- Assignació per al president de grup parlamentari
- Assignació per al portaveu de grup i subgrup parlamentari
- Assignació per a la resta de diputats
COMPLEMENTS PER RAÓ DE CÀRREC (incompatibles entre si)
- President de grup
- Portaveu de grup i subgrup
- Portaveu adjunt 1 de grup
- Portaveu adjunt 2 de grup
COMISSIONS LEGISLATIVES O CREADES PER LLEI
- Presidència
- Vicepresidència i secretaria
- Portaveu grup/subgrup
COMISSIONS DE SEGUIMENT, ESTUDI O INVESTIGACIÓ
- Presidència
- Vicepresidència, secretaria i portaveus grup/subgrup
INDEMNITZACIÓ PER DESPESES DE VIATGE I DESPLAÇAMENTS
- Resident a Barcelona ciutat o als municipis de l’anterior Àrea Metropolitana
- Resident fora dels municipis anteriors i fins a 80 quilòmetres de Barcelona
- Resident entre 81 i 190 quilòmetres de Barcelona
- Resident a més de 191 quilòmetres de Barcelona
SUBVENCIONS A GRUPS I SUBGRUPS PARLAMENTARIS
- CIU
- PSC
- PP
- ICV
- ERC
- Grup mixt

QUÈ POT FER LA GENERALITAT I NO FA?
-

Supressió dels càrrecs de confiança.
Supressió de les dietes.
Supressió de les pensions vitalícies.
Control de l’ evasió fiscal de les grans fortunes que suposa uns 80.000 milions d’ euros.
Control i persecució de la corrupció polítics.
I un llarg etcètera...

130.011,19€
99.765,52€
81.311,63€
37.143,12€
39.328,01€
40.201,96€
43.460,11€
39.442,79€
26.295,19€
19.721,39€
10.079,76€
5.375,86€
8.063,92€
8.063,92€
5.375,86€
21.605,22€
28.090,02€
30.156,56€
30.411,92€
6.991.810€
3.430.140€
2.382.590€
1.544.550€
1.544.550€
1.209.334€

PER QUÈ ENS QUEIXEM ELS MOSS@S ?
CAUSA

EFECTE

La Generalitat imposa no convocar noves promocions d’
accés al Cos de Mossos d’ Esquadra.

No només seguirem patint la greu manca de mossos sinó que,
a més, no n’ entraran de nous, posant en perill la seguretat
ciutadana de Catalunya

La Generalitat no té prous mossos d’ esquadra per poder
garantir el correcte servei a la ciutadania.

Els mossos, molts cops, han de sortir a patrullar sols posant en
risc la seva integritat en no tenir recolzament del company.

La Generalitat, davant la impossibilitat de cobrir el servei,
posa en marxa “serveis especials”.

Els mossos, després dels seus torns de treball, han d’ apuntarse a llistes de “voluntaris” per poder donar cobertura a
aquests “serveis especials”

La Generalitat, davant la manca d’ efectius, es mostra
incapaç de complir amb el compromís de temps d’ espera de
les Oficines d’ Atenció al Ciutadà.

Als mossos que estan a les portes de les comissaries se’ls
demana que agafin denúncies havent d’ abandonar les seves
funcions de seguretat de les dependències i d’ atenció al
públic.

La Generalitat ha retirat més de 900 vehicles policials i
augmenten els vehicles en mal estat.

Els mossos detecten nombrosos vehicles amb la ITV caducada,
amb mancances d’ equipament i sense poder cobrir
correctament el torn de servei.

La Generalitat es nega a dotar-nos d’ armilles antibales
personals tot i l’ increment d’ armes de foc i blanques a
Catalunya.

Els mossos hem de sortir al carrer completament desprotegits
tot i haver patit tirotejos i apunyalaments en els darrers
mesos.

La Generalitat argumenta que per fer servir el nostre treball
tenim suficient amb les armilles dels vehicles.

Un elevat nombre d’ aquestes armilles estan caducades i, a
més, són talla única i amb un pes de més de 4kg la qual cosa
impossibilitat treballar en condicions.

La Generalitat es nega a renovar els equips de comunicació.

Els mossos hem de sortir al carrer amb equips de comunicació
que cauen a trossos i que posen en perill l’ òptima
comunicació en cas d’ urgència.

La Generalitat no garanteix les correctes telecomunicacions
tot i els problemes de cobertura detectats.

Els mossos hem de portar a sobre el nostre telèfon personal
per poder atendre urgències en cas que els sistemes de
telecomunicacions internes fallin.

La Generalitat es nega a proporcionar als agents dels equips
informàtics necessaris.

Els mossos han hagut d’ arribar a l’ extrem de portar-se equips
informàtics de casa per poder treballar.

La Generalitat incompleix la Resolució 184/VII del Parlament
de Catalunya, sobre horaris, per tal d’evitar els canvis sobtats i
les contínues modificacions que es produeixen en els torns i
serveis.

Els mossos no poden conciliar la vida familiar i laboral. La
pèrdua de poder adquisitiu gradual ha anat acompanyada
d’un empitjorament de les condicions laborals durant un
desplegament mal planificat i amb manca d’efectius des del
seu inici.

La Generalitat ha aconseguit empobrir i desmotivar
greument a la Policia Autonòmica de Catalunya.

Un cos policial desmotivat i sense recursos repercuteix en la
ciutadania amb una Seguretat Pública Minvada!

MÉS CRISI = MÉS DELINQÜENCIA !!!
...I LA GENERALITAT OPTA PER RETALLAR LA SEVA POLICIA ?

