Tot seguit us informem de la nova proposta que va fer ahir el Departament d’Interior (la proposta
exclou els agents en pràctiques):
1.- Com a mesura per a compensar la pèrdua de 3 dies d’assumptes personals, l’Administració proposa
incloure una reserva de 16 hores anuals en concepte de formació computables com a temps de
treball efectiu dins de la jornada anual, diuen que imputables a la borsa de romanent (vigència 20122013).
2.- Permís per assumptes personals: l’Administració diu que vol garantir els 6 dies de permís per
assumptes personals igual que a la resta de treballadors públics, però que d’aquests 6 dies, únicament
1 dia podrà ser gaudit en torn de 12 hores en cap de setmana.
El personal del cos de Mossos d’Esquadra tindrà dret a gaudir de 2 dies addicionals en complir el sisè
trienni, dret que s’incrementarà en 1 dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.
3.- Convocatòria de Concurs General al 2012, amb intenció de reduir la provisionalitat.
4.- Convocatòries anuals (2012-2014) de concursos de provisió per les escales executiva i superior pel
sistema de lliure designació.
5.- Denominació del 70% de les places fixes a Barcelona en el proper concurs, amb destinacions per
àrea bàsica policial, Àrea Regional de Serveis, ARSET i ARIACD. Es reservaria un 30% amb
destinació Regió Policial Metropolitana Barcelona.
6.- El Departament d’Interior finançaria una part del cost de les armilles interiors als/les agents
adscrits a determinades unitats (aplicació 2012-2015).
7.- Consolidació temporalitzada dels punts 1,2 i 3 de l’Acord d’Equiparació, d’acord amb el
calendari següent (a les quantitats se’ls ha descomptat el 5% de la baixada salarial de 2010):
•
•

Complement específic: 20,36 mensuals a partir de l’1 de gener de 2013
Nocturnitat: 13,35 diari a partir de l’1-1-2013; 14,59 diari a partir de l’1-7-2013; 15,84
diari a partir de l’ 1-1-2014 i 17,10 a partir de l’1-7-2014.

8.- L’ Administració proposa una compensació per les jornades de 12 hores de 4,5 per dia.
No volen entrar a negociar la rebaixa salarial que se’ns aplicarà, diuen que igual que a la resta de
funcionaris, i que ja han confirmat que consistirà, de moment, en un descompte de l’equivalent al 6%
de totes les percepcions corresponents al primer semestre de 2012 i que es farà efectiu a la
nòmina de juny. Que cadascú faci números...
No volen entrar a negociar la rebaixa salarial, d’ un 25% aproximadament, que s’ aplicarà en els casos
d’ Incapacitat Laboral Transitòria per malaltia comuna.
I no hem de perdre de vista que no es convocarà FAS, que tampoc cobrarem el complement de
productivitat, que als moss@s no ens volen permetre acollir-nos al dret al gaudiment d’un nou
supòsit d’excedència voluntària durant un termini mínim d’ 1 any i màxim de 3 anys amb reserva del
lloc de treball, còmput de triennis i grau personal que sí tindran la resta de funcionaris, que no ens
volen deixar compactar la reducció de jornada per cura d’un fill i que s’elimina el dret a
percebre el 100% del sou per reducció de jornada per cura d’un fill durant el primer any.
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