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El Govern modifica la normativa i millora la 
compensació per eleccions: de 36 a 152 euros! 

Barcelona, 8 de febrer de 2021.- 

Setmana intensa la que el Sindicat Autònom de 
Policia (SAP-FEPOL) ha tingut per fer veure al 
Govern, la necessitat de fer marxa enrere i 
millorar la miserable compensació que amb la 
publicació del decret d’eleccions s’havia 
informat.  

Si feia una setmana denunciàvem per escrit les 
oïdes sordes que el Govern de Catalunya havia 
fet des del mes de novembre a les nostres 
demandes, encara ahir fèiem una nova denúncia 
pública del silenci que aquest mantenia respecte 
les mateixes. 

Unes denúncies que els mitjans de comunicació 
s’havien fet ressò, donada l’obvietat i la 
contundència de les nostres reivindicacions.  

Però avui, finalment hem obtingut la resposta 
que les persones membres del cos de mossos d’esquadra esperàvem. I és que el 
Consell Executiu del Govern de la Generalitat ha aprovat, a proposta del Departament 
d’Interior, una millora de la compensació per a les persones membres del cos de 
mossos d’esquadra que garantiran el proper diumenge el procés electoral. 

Finalment seran 152 euros i no 36 euros, la compensació que rebran cadascun dels 
efectius policials de la PG-ME que participin en el dispositiu del 14-F. Per tant 
finalment, essent òbvia la seva necessitat, s’ha modificat la miserable compensació 
que en un inici es va fer pública.  

Per tant, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ens sentim clarament 
satisfets per aquesta decisió tot esperant, que en cap procés electoral al Parlament 
de Catalunya que es produeixi d’ara en endavant es torni a produir una situació com 
la generada enguany. 

És evident que el col·lectiu ha patit un episodi que d’haver-se escoltat les nostres 
demandes (recordem presentades per escrit el 4 de novembre) s’hauria pogut evitar 
el desgast que s’ha arribat a produir.  

No obstant, des del SAP-FEPOL ens sentim clarament satisfets amb el canvi que avui 
s’ha aprovat en el Consell Executiu del Govern de la Generalitat. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


