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Per ser elegants: Aquesta misèria de 
compensació se la poden confitar!                                               

Barcelona, 1 de febrer del 2021.- 

Fins a quint punt pot arribar el ridícul? Fins a quin punt la sensació de greuge històric 
que sempre hem tingut el cos de mossos d’esquadra es va confirmant al llarg del 
temps?  Fins a quin punt els mossos i les mosses d’esquadra estem cansats i cansades 
que se’ns infravalori. 

La compensació que rebran els efectius policials que garantiran la seguretat a les 
properes eleccions és la gota que fa vessar el got. 36 euros bruts per treballar 
jornades de 12 hores, a més en un context sanitari extrem, ens deixa cara de rucs. 
Sí! Els mossos i les mosses garantirem la seguretat a les eleccions per 3 euros (bruts) 
l’hora treballada!  

I el pitjor és que encara algú, esperarà que els mossos i les mosses hàgim d’estar 
agraïts i agraïdes per aquesta misèria de compensació. O encara pitjor! Ni tant sols es 
deuen haver plantejat què pot generar situacions lamentables com aquesta. 

A ningú del Govern li cau la cara de vergonya? Ningú s’ha plantejat la necessitat de 
revisar la normativa que regula les compensacions per garantir la seguretat en 
processos electorals? Ningú s’ha plantejat què poden arribar a pensar els mossos i les 
mosses, quan se’ls diuen que seran “compensats” amb 36 euros (bruts)? 

Sincerament, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) se’ns cauria la cara 
de vergonya menystenint d’aquesta manera al col·lectiu. Ens sentiríem avergonyits 
publicant unes miserables compensacions per a tot un col·lectiu, que es mereix tot el 
respecte i més, si les compensacions per altres actors electorals arriben als 190 euros.  

A més! No serà perquè la nostra organització no hagi fet les accions necessàries per 
evitar aquest nou maltractament. Recordem que en data 4 de novembre presentàvem 
un escrit reclamant una modificació de la normativa que evités aquesta penosa situació. 

Per tant, des de la nostra organització sindical ho direm així de clar! Aquesta misèria 
de “compensació” se la poden confitar. De ser “cornuts i pagar el beure”  n’està tot el 
col·lectiu cansat! Des de l’agent més novell, fins el comandament més experimentat.  

SAP-FEPOL ja ho va manifestar el passat divendres. Si tal i com se’ns ha manifestat 
s’ha intentat canviar la normativa, en pro d’una millor compensació, reclamem que el 
Departament d’Interior retorni el pressupost de les eleccions al Departament 
d’Economia i que es paguin íntegrament amb hores extraordinàries, totes les hores 
treballades. No fer-ho així, i en cas que finalment sigui aquesta misèria de  
compensació la que es pagui, suposarà un nou maltractament a les persones que 
formen part de la segona institució millor valorada de Catalunya. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


