
 
 
 
 
 

Xavier Gibert, secretari general d’Interior i Manel Prat, Director General de la Policia presenten: 

NEGOCIACIÓ O NEGACIÓ 
DE DRETS   

Els responsables, els quals en Puig ha delegat la negació de la negociació, divendres 
passat van presentar als sindicats aquesta proposta que no és res més que una pèrdua 
disfressada de pacte (¿). Emulant als grans mags van traient conills del barret i 
amenacen que estan a punt d’exhaurir-los, et trec per aquí, et dono per allà i et retallo 
per tot arreu i tots contents. O no...? 
 

 

No obstant ara, per que no ens faci tanta pupa, apareixen conceptes que no haurien 
d’existir al nostre col·lectiu com l’inexplicable provisionalitat, l’absència de 
concursos o fins i tot les places fixes a la RPMB.  

 
LA LLUITA TOT JUST COMENÇA!       Demà més! 

SALUT! 
 
CATalunya, 5 de març de 2012 

CONCEPTE ACTUALMENT OFERIMENT (?) PÈRDUA 

Retribució 
Retallats un 5%, Reducció d'un 6% retribucions del 

primer semestre a la paga de Juny. 
1000 € a 2000€ en el 
primer semestre 2012. 

Conciliació 
100% retribució el primer 
any del fill amb 1/3 
reducció  jornada 

Reducció del 25% del sou en supòsit 
d' 1/3 de reducció de la jornada, 
primer any del fill. 

Aprox. 8000 € a 16000 € 

AP 
68 hores  6 dies: limitació de gaudiment de 

màxim 1 AP en cap de setmana. (?) 
3 dies. Més possibilitat 
de gaudir més 1 dia en 
cap de setmana. 

Formació 
RES. El CAT defensa 40 h 
dins jornada laboral 

16 hores sense mantenir cap garantia 
del Decret de jornada  

Els funcionaris tenen 24 
hores més.  

Compensació 
jornada 12h 

1 ticket jornada partida. 
2 tickets jornada de 12 
hores 

Compensació de 4,50 euros per 
jornada de 12 h. 

Pèrdua de 6,76 euros per 
jornada de 12h 
Pèrdua de 5.48 € diaris 
per jornada partida 
 

Equiparació 

Anul·lat Acord 
Equiparació. 
Des de gener de 2011 ens 
deuen 23.08 € per mes 

20.36 €  mensuals a partir de l’1 de 
gener de 2013 després de passar per 
les diferents retallades. 

323 € any 2011 
323€ any 2012 
38 € per any a partir 
2013 

Nocturnitat 

Anul·lat el 30% que 
restava: 2,25 € x hora. 
Ens deuen els 18 € per nit 
treballada 

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 

Ens deuen 0.67 € per 
hora de nit treballada. 
Aprox.  375 € anuals el 
2011 i 2012 


