
 

 

  
 
 
 
 
 

 

SINDICATS DE REBAIXES  
 

El Pacte de GnP va néixer per a compensar en temps les hores realitzades en guàrdia no 

presencial. EL CAT, fent un exercici de RESPONSABILITAT,  va estar disposat a parlar de 
contradir l’essència del Pacte de GnP signat amb el Secretari de Seguretat Pública i la 
Subdirectora de Recursos Humans, sempre i quan els companys/es afectats no es 
veiessin perjudicats.   
 

És per això que avui, el CAT , per RESPECTE als companys/es que han 
realitzat una muntanya d’hores de GnP NO ha comprat a les rebaixes que oferia la “casa” , 
el 70 % de les hores imputades de GnP al preu de 12 €/hora (caldrà aplicar retencions) i el 
30% restant amb temps a gaudir.  
 
Després d’un estira i arronsa on el CAT ha mantingut la coherència , exigint a l’empresa que 
ha de pagar les hores al preu que valen, i acumular en temps les que no pugui comprar, els 
altres sindicats signants, han decidit, vendre’ls l es vostres hores a un preu que no té 
cap fonament jurídic ni normatiu , establint de forma arbitrària, molt per sota, inclús, del preu 
hora normal i que suposa un gravíssim precedent. 
 
PODRÀ L’EMPRESA PAGAR LES HORES EXTRES A UN PREU PE R SOTA DE 
L’ESTABLERT LEGALMENT SI HO PACTA AMB UN SINDICAT ?  
 
Des del CAT considerem que el signat avui és il·legal, donat que, per a reinterpretar i anar 
contra un Pacte vigent, és necessària la signatura de totes les organitzacions que el van 
signar en un primer moment, per tant, l’impugnarem i exigirem l’execució del pacte primigeni 
en tota la seva extensió. 
 
L’Àrea Jurídica treballa en l’elaboració de formularis per tal de fer les reclamacions pertinents i 
que estaran a la vostra disposició en breu. 
 
Lamentem moltíssim que, amb un pacte signat i pendent d’aplicació, amb LA PAELLA PEL 
MÀNEC, alguns sindicats pactin rebaixes amb els vostres drets. 
 

US ANIMEM A REIVINDICAR EL QUE, PER DRET, ÉS VOSTRE . 
 
Com a part positiva del dia d'avui comunicar, per fi, als companys/es de la Comissaria 
General Recursos Operatius  que a partir del 1 de febrer de 2011 les hores de GnP què 
realitzin restaran cobertes pel Pacte. 
 
Mario CARROBÉ i ROSELL. Representant del CAT a la comissió de seguiment GnP 
 

CATalunya, a 25 de novembre de 2010. 






