GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’INTERIOR RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ.
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS
SRA. ANNA PINTÓ

En/Na ................................................... amb DNI............................ agent del Cos de
Mossos d’Esquadra amb la categoria ....................... i amb TIP .......... destinat a
..................................................... amb domicili a efectes de notificacions
.......................................................................................... ........................

EXPOSO
Primer.- Que l’any 2007 vaig estar realitzant servei ........................................................
..............................................................................................................
Segon.- Que l’Acord de 18 d’Octubre de 2007 signat entre el Departament d’Interior i
les Organitzacions Sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra, estableix que les
persones destinades a les unitats que habitualment no presten servei d’uniforme,
tenen dret a rebre un val de 200 Euros, com a compensació econòmica.
Tercer.- Que els vals, es comencen a repartir l’any 2008, per cobrir les situacions de
desgast de vestuari durant el període de 2007 i pel fet de no gaudir de la reposició de
vestuari ordinari .
Quart.- .............................................................................................................................
Cinquè.- Que els motius pels quals .................................................................................
....................................................... no es reflecteixen en l’Acord esmentat per la qual
cosa,

SOL.LICITO
Primer.- Que tingui per presentat el present escrit i tingui a bé d’admetre’l a tràmit.
Segon.- Que tal i com consta en l’Acord de 18 d’Octubre de 2007 se’m faci efectiu el
val per valor de .................................. , que em correspon segons s’ha exposat
anteriorment.

Lloc i data:

Signatura:

INSTRUCCIONS:

Dades personals: En l’apartat del domicili a efectes de notificació heu de posar
l’adreça que desitgeu, el de la vostra ABP, el vostre particular o el del sindicat C/
Cristobal de Moura 105-111, 2º4º 08019 de Barcelona.
En l’apartat EXPOSO:
Punt primer: Heu d’explicar on heu estat destinats, si esteu en plaça definitiva, en LD,
Comissió de Serveis, etc.)
Punt quart: Heu d’explicar que no us han donat el val o que us han donat menys
import del que us pertocaria, i expliqueu, en cas de què us hagin donat un motiu, el
perquè.
Punt cinquè: Heu de posar el vostre cas, que no t’han donat el val, o que és d’un
d’import inferior.
En l’apartat SOL.LICITO:
Punt segon: Heu de posar el que creieu que us pertoca: 200 euros si vareu estar tot el
2007 de paisà o la part proporcional si no va ser així.

