
 

     MOSSOS EN LLUITA ! (XXXVIII) 

     DIGUEM TOTS “NO” A LES HORES EXTRES 
 
El passat 23 de gener, vam instar al 

col·lectiu a que, per contribuir a la 

reducció de la despesa pública i per 

evidenciar la mancança real de personal 

que estem patint, NO PARTICIPÉSSIU 

VOLUNTÀRIAMENT DELS SERVEIS 

DETERMINATS PER HORES EXTRES. 

(Veure comunicat)  

 
Hi ha qui intenta desvirtuar aquesta mesura  però cal recordar que AQUESTA ÉS LA 
FÓRMULA AMB LA QUE MÉS S’ESTÀ PRESSIONANT L’ADMINIS TRACIÓ I EL QUE 
PRETÉN ÉS:  
 
- POSAR EN EVIDÈNCIA LA MANCA DE PERSONAL  històrica que estem patint i que és 
producte de la mala gestió del mateix Govern que tenim ara. 
  
- EVIDENCIAR QUE EL RÈGIM HORARI QUE TENIM ÉS UN NYAP  i que sense tenir 
l’opció de tirar d’hores extres la majoria de membres d’aquests cos al novembre ja estarà al 
límit del seu horari anual.  
 
- COMPLICAR LES PLANIFICACIONS MENSUALS  ja que no podran cobrir els imprevistos 
amb hores i ho hauran de fer amb serveis ordinaris amb la conseqüent replanificació i 
aplicació de coeficients. Per tant, més hores realitzades d’imputació és igual a menys 
dies de treball anual.   
 
- NO PERMETRE ESTABLIR SERVEIS AMB DOTACIÓ D’AGENTS F IXES durant les 
voltes ciclistes, per tant, trencarà els protocols de servei prefixats per altres policies d’arreu 
del món. 
 
DESPRÉS DE LA “VOLTA CICLISTA A CATALUNYA”, ARA S’A COSTEN ALTRES 
ESDEVENIMENTS COM LA “FIRA D’ABRIL”, “FÒRMULA 1” I “MOTO GP”.   
 
L’ Administració,  davant la necessitat que té de disposar d’ agents que realitzin hores 
extres per donar cobertura als serveis, ha arribat a l’extrem d’imposar la retribució de les 
hores realitzades, condicionant l’agent a comunicar  prèviament I PER ESCRIT 
L’INTENCIÓ D’IMPUTAR-LES.   
 

AIXÒ DEMOSTRA QUE AQUESTA MESURA ESTÀ 
POSANT CONTRA LES CORDES L’ADMINISTRACIÓ ! 

 
 



 

 

UNA REFLEXIÓ PELS COMPANYS QUE NO HEU 
ENTÈS L’IMPORTÀNCIA DE LA MESURA: 
 
����LA MESURA DE PRESSIÓ DE NO FER HORES EXTRES NI VAR 15 és temporal fins 
que el conflicte finalitzi. Tot i així, ARA ÉS NECESSÀRIA.   
 
�PENSEU EN EL PREU/HORA QUE US RESULTARÀ AL FINAL: 
 

Recordeu que al juny s'aplicarà una retallada del 6% sobre el TO TAL de 
percepcions rebudes entre gener i juny, incloses le s hores extres . Per tant, a 
part de l'IRPF que s'aplica sobre les hores extres, els imports corresponents 
compten com a percepció.  
 
Recordeu també el preu brut de l'hora extra: 16,14 € les diürnes i  19,35 € les 
festives/nocturnes. D'aquí descompteu l'IRPF més el  6% que us trauran a la 
paga de juny. Féu números. 
 

Esperem que amb aquesta explicació recapaciteu i feu costat als 
companys i companyes que cada dia s'esforcen per ll uitar  contra 
aquestes retallades ja que és cabdal estar units en  aquesta lluita.  
 

FER HORES EXTRA VOL DIR FER-LI EL JOC A LA CASA, O 
SIGUI, "PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA ". 

 
Des de la Plataforma Intersindical informarem els c ompanys/es que 
estiguin realitzant hores extres en els diferents e sdeveniments per tal de 
fer-los veure que ningú no pot aprofitar-se de l’es forç, la lluita i les 
reivindicacions de la majoria i que TOTS HEM D’ EST AR JUNTS EN 
AQUESTA LLUITA! 
 

HEM DE FER VEURE ALS NOSTRES POLÍTICS QUE 
DINTRE DEL COS QUI TÉ LA MAJORIA SOM ELS 

MOSS@S... 
...I QUE JA N’ HI HA PROU !!!! 

 

JUNTS SOM MÉS FORTS! 
Plataforma Intersindical. 

Catalunya, 17 d’abril del 2012 


