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 COM BRAULI DUART SE’NS PIXA A SOBRE I DIU QUE PLOU  

“Com li diré? – es va preguntar- . Li diré Pinotxo. Aquest nom li portarà fortuna. He conegut a 

una família de Pinotxos. Pinotxo el pare, Pinotxa la mare, Pinotxo els nens, i tots s’ho passaven 

molt bé.” Les  aventures de Pinotxo, Carlo Collodi. 

 

Ara és el torn de jugar amb la jubilació anticipada. Sense cap tipus de pudor il 

Conseglieri Brauli Duart ens diu que el President serà inhabilitat, i o signem un acord 

ara o ens haurem d’esperar. Tranquil·lament. Sense despentinar-se.  

 

1. Ja existeix un acord i suport del Departament i del Consell de la Policia 

respecte a la jubilació anticipada sense que s’hagi de signar cap 

document: 

 

 

 

Miquel Buch i Moya, Consell de la Policia 19-11-2018 

 

2. La Secretaria de Estado ens donarà trasllat dels informes per al·legacions: 

 

Andreu J. Martínez, Consell de la Policia 19-11-2018 
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3. La jubilació anticipada és una de les 5 qüestions que no depenen de cap 

acord sindical. 

 

Brauli Duart, Consell de la Policia 17-12-2018 

 

4. Continua en tràmit a Madrid, i no depèn del Departament d’Interior. 

 

Brauli Duart, Consell de la Policia 17-01-2019 

 

Conclusions: 

 

1. La jubilació anticipada no depèn de cap tipus d’acord sindical.  

 

2. Està en tràmit el 3er Acord de la Vergonya que algú tornarà a defensar dient que si 

no es signa no hi ha jubilació anticipada. FALS. Ens volen tornar a cardar. 

 

3. Els sindicats de l’escala bàsica o intermèdia no signaran un acord on l’hora 

extraordinària sigui inferior a l’hora ordinària que es percep per nivells i escales; 

que no inclogui l’equiparació real amb bombers; que no reconegui horari de Torn i 

Q5 per unitats com APEN, ARSET o ARIC; que no reconegui les 68 hores de PAP o 

que no es percebi el val menjador en totes les jornades de 12 hores o més. 

 
Barcelona, 12 de febrer de 2020 


