
 

     MOSSOS EN LLUITA ! (XXIII) 

      PROPOSTA INDECENT!!!! 
 

Proposta indecent, la que hem hagut escoltar avui a la reunió de negociació amb 

l’administració. En un acte venut com a un gran esforç per part de l’administració, i per la qual 

cosa diuen que no ens han pogut citar abans, avui ens presenten el gran esforç realitzat per 

l’equip de direcció del nostre Departament i Direcció General, tot seguit teniu “l’ofertón”: 

 

 Implementació de l’acord d’equiparació durant els anys 2013 i 2014, puntualitzant 

que 2013 només s’implementaria la part d’equiparació 23,08€, amb la corresponent 

repercussió del 5% que es va patir el 2011, i el 2014 s’implementaria la part 

corresponent a nocturnitat, 5,4€ per nit treballada, també amb la corresponent 

repercussió, està clar. 

 AP’s: s’efectuaria un reajust per tal que qualsevol agent del Cos realment gaudis de 

sis dies, garantint que algun d’aquests sis sigui en cap de setmana (no determinen 

quants).  

 Compromís de que els 3 dies perduts d’APs puguin ser planificats com a formació i, 

per tant, no tenir consideració de recuperables si no es realitza aquesta formació. 

 Concurs General i de Mobilitat durant l’any 2012. 

 Percentatge no determinat, i amb clàusula d’imprescindible mantenir un percentatge 

de provisionalitat, a l’oferiment de places d’adscripció definitiva per ABP’s de 

Barcelona. 

 Reconsideració d’horaris partits i anàlisi de possibilitats d’establiment d’horaris 

continuats per substituir aquests, sense determinar, està clar. 

 Reconsideració dels torns continuats de cap de setmana per buscar compensacions, 

però que mai poden passar per compensar amb “ajuts al menjar” (doncs que ens ho 

expliquin). 

 Inici del lliurament d’armilles a determinades unitats (no sabem a quines ni quantes). 

 

Bé, i aquí s’ha acabat aquesta gran tasca que han realitzat durant aquestes tres setmanes. Aquí 

s’ha acabat el gran esforç i nosaltres seguim amb el greuge com a col·lectiu que significa el 

robatori de l’acord d’equiparació, el qual trenca l’equilibri tant esmentat en referència a la 

resta de funció pública.  

 

Tot plegat, una impresentable i indecent proposta, això si, han manifestat la clara intenció 

de seguir negociant. De diners, res de res. I de reducció horària, menys. Encara hem hagut de 

sentir que estem en estat d’emergència i que si volem cobrar la nòmina cada mes ja 

sabem com: ”calladets i a la gàbia”. Hem hagut de sentir que el nostre col·lectiu ha estat 

el millor tractat en els darrers cinc anys. Tot plegat, increïble i surrealista, deu ser per 

aquest motiu que ara ens toca escanyar-nos més que als altres. 

 

A LES BARRICADES, COLLONS! 

 MOSS@S EN LLUITA, MÉS QUE MAI! 
Catalunya 24/02/2012 


