
DIGUEM TOTS “NO” A LES RETALLADES
Després de la reunió de la Mesa General de la Funció Pública, el Govern de la
Generalitat ha decidit retallar encara més les retribucions de les empleades i els
empleats públics i, per tant, també dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra.
Les retallades consistiran en:

 Retirar l'aportació al Pla de Pensions.
 Reduir el FAS un mínim del 50%.
 Mantenir el complement de productivitat, sense determinar quines

escales/nivells tindran dret al seu cobrament ni la quantia que
percebran.

Recordeu que als mossos i a les mosses d’Esquadra, a més de la retallada de sou
de l’any 2010 i la del 2011, encara ens deuen els conceptes econòmics
pendents de l’aplicació de l’Acord d’Equiparació per al 2011 i que pel que fa als
membres de l’escala de suport, aquest acord no es va arribar a aplicar a la majoria
dels seus membres com tampoc es va aplicar l’augment retributiu de 2006 als
facultatius i tècnics, malgrat que sí que han estat objecte de les esmentades
retallades.
Hores d’ara, els membres del cos de Mossos d’Esquadra encara no hem assolit
una retribució d’acord amb la dedicació, la responsabilitat, la perillositat i la
penositat de la nostra feina. Per les peculiaritats de la nostra professió i la situació
de precarietat laboral en la que ens trobem, els mossos i mosses d’Esquadra no
podem acceptar cap rebaixa salarial.
Aquesta mateixa tarda ens hem reunit tots els sindicats representatius per tal
de concretar les primeres mesures que podem emprendre, les quals són:

 Demanar una convocatòria urgent i extraordinària del Consell de la Policia, per
tal de tractar la situació retributiva dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra.

 Afegir-nos a la concentració contra les noves retallades que tindrà lloc el
proper 31 de maig a les 9:00 hores davant de la seu del Parlament de Catalunya.

 Demanar a tots els membres del cos que no assisteixin als actes del “Dia de
les Esquadres”, per ser una celebració innecessària i perquè el seu pressupost
potser destinat a altres finalitats més importants dins del cos.

Fem-nos escoltar. Els sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra volem aturar
aquestes retallades, però cal la implicació de tot el col·lectiu.
Anirem informant sobre la resta de mobilitzacions que, de forma consensuada,
decidim portar a terme per tal que els membres del Cos de Mossos d’Esquadra
tinguem una retribució digna, d’acord amb la nostra professió.

Barcelona, 24 de maig de 2011
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