
 

     MOSSOS EN LLUITA ! (XXXIV) 

    VAGA GENERAL:  

NO A LES HORES EXTRES!!! 
 
Companys i companyes, el proper dia 29 de març tot el país està convocat a una 
jornada de VAGA GENERAL. Aquesta jornada de protesta té com a finalitat fer palès el 
rebuig a la Reforma Laboral que ens arrabassa drets laborals i socials llargament 
conquerits i ens instal·la en la precarietat absoluta.  
 
Però aquesta brutal reforma laboral també ens afecta a nosaltres com a empleats 
públics i policies, perquè ningú pot dissociar les enormes retallades que ens han 
imposat, amb l’ intent de desballestar els serveis públics, i que afecten molt 
directament al servei policial. 
 
Als mossos i mosses se’ns nega el dret a la vaga reconegut a la Constitució. Els 
propers dies 28 i 29 de març, la Direcció general de la Policia ha activat un dispositiu 
especial específic que afectarà tot el territori, i que s’ha hagut de planificar 
parcialment amb HORES EXTRAORDINÀRIES RETRIBUÏDES. 
 
Us recordem que una de les mesures de pressió col·lectiva acordades a les 
assemblees ha estat que CAP UNITAT, SERVEI O ESPECIALITAT FACI CAP HORA 
EXTRAORDINÀRIA i us demanem que prengueu consciència de l’esforç que en aquest 
sentit ja han estat fent una part dels nostres companys i companyes. Per això: 

 

EL DIA DE LA VAGA 
GENERAL, NI UNA HORA 

EXTRA !!! 
 

La resolució sobre els canvis de planificació per motiu de la convocatòria de vaga 
general, recull “A petició expressa per escrit de les persones participants al seu 
comandament, les hores de perllongament, en cas que n’hi hagi, poden computar-se a 
càrrec de la prestació anual de cada funcionari “. 
 
Així doncs, us demanem que presenteu l’escrit que podeu descarregar de les 
respectives planes webs dels sindicats SOL·LICITANT LA IMPUTACIÓ DE LES HORES 
DE PERLLONGAMENT I LA RENÚNCIA A LES HORES EXTRES. 

MOSS@S EN LLUITA ! 

JUNTS SOM MÉS FORTS !!!  
Plataforma Intersindical. 

Catalunya, 27 de març del 2012 



 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT D’INTERIOR 
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA 

 
 

En/Na                                       Agent del Cos de Mossos d’Esquadra amb TIP              , 
adscrit a   
Mitjançant el present, i tal i com especifica la Resolució de 19 de març sobre els canvis de 
planificació necessaris amb motiu de la convocatòria de la vaga general prevista pel proper 
29 de març de 2012 i establiment de condicions de treball;  
 
 

EXPOSO 
 
Que s’especifica i quantifica la planificació de la jornada diària de treball a càrrec de la 
jornada anual amb l’aplicació de coeficients multiplicadors quan correspongui. 
Que alhora s’esmenta que en el cas de perllongament de servei, les hores treballades es 
retribuiran com a hores extraordinàries normals o nocturnes /festives segons correspongui.  
Que a petició expressa i per escrit de les persones participants, les hores de perllongament 
podran computar-se a càrrec de la prestació anual de cadascú.  
 
 
 
És per tot l’exposa’t que; 
 
 

SOL·LICITO  
 
L’imputació a càrrec de la prestació anual, de totes les hores que he realitzat, tan les 
planificades com les de perllongament, essent el total de                     hores.  
 
 
 
 
TIP 
 
Barcelona,       d            de 2012 
 
 
 






