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IAC-CATAC TORNA A RECLAMAR MESURES DE SALUT LABORAL I UN 
COMPLEMENT ESPECÍFIC QUE RECONEGUI LA PERILLOSITAT  

DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ DE LA DG POLICIA 
(us reproduïm l’informatiu del 2015 on ja exposàvem el tema) 

 
Després dels fets ocorreguts a l’ABP de Cornellà del Llobregat el 20 d’agost de 2018, una 
vegada més es posa en evidència la situació d’alt risc i perillositat a la qual està exposat tot el 
personal del personal d’administració de la DG de Policia, per això, IAC-CATAC hem presentat 
l’escrit següent reclamant una reunió urgent i extraordinària del Comitè de Salut demanant 
l’aplicació de mesures de protecció necessàries per a garantir la seguretat del personal i la 
percepció d’un complement específic que reconegui totes aquestes casuística.  
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Reunió amb la directora de Serveis  
del Departament d’Interior 

 
 
Després de demanar dues vegades una reunió amb la directora de Serveis, finalment el 30 d’abril de 2015 
ens vam reunir amb ella per parlar dels temes següents: 
 

1. Nivell alt de risc i protocol d’actuació del personal d'administració i serveis de la 
Direcció General de Policia en relació amb possibles atemptats externs 

 
 

La directora ens ha comunicat que fins aquesta setmana no s'ha aprovat el 
protocol per als mossos i que l'esperaven per poder adaptar-lo al personal 
d'administració. Estan treballant en el tema. En aquest sentit des de la CATAC-IAC 
s'ha demanat que facin una nota per al personal explicant què estan fent i així 
tranquil·litzar una mica els ànims. No tenim clar si la faran o no, però li va 
semblar bé la idea. 
  

 
Plantegem la problemàtica concreta de la seguretat de la zona d'aparcament extern del centre de treball de 
Sabadell (Egara) i ens diu que s'estan buscant solucions, però que totes tenen dificultats ja que el solar és 
propietat de l'ajuntament i consta com a vial, per tant no s’hi pot fer res perquè l’ajuntament no dóna 
permís i tampoc se sap fins quan es podrà utilizar l’aparcament. Ens confirma que els mossos han 
augmentat la vigilància en aquest espai. S'està estudiant la possibilitat d'habilitar en un futur el propi 
aparcament subterrani del complex. 
 

2. Des de la CATAC-IAC es demana un complement específic que reconegui la perillositat i 
la resta de trets caracterísitics dels llocs de treball del personal d'administració de la 
DGP 

 
La directora de Serveis ens ha dit que no creia que l'específic del personal administratiu dels centres 
penitenciaris fos només per la perillositat o l'horari (?!). Nosaltres diem que no demanem el mateix, només 
posem sobre la taula que aquest complement existeix, i que s'estudiï i s’adapti al personal de la DGP. La DS 
torna a donar l'argument del nivell 14 i nosaltres repetim que això ja no té sentit perquè bona part del  
personal d’altres departaments, sense aquestes característiques de treball, ja el té. En aquest sentit, la 
directora no pensa fer res, però nosaltres continuarem reclamant-lo. 
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