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Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

  

   INTERIOR 
 

 

 
 

PERSONAL PAS DE LA DG POLICIA 

CAP DEMANDA D’IAC-CATAC ACCEPTADA.  

DESPRECI DE LA DGP   
 

28 d’octubre, reunió amb la Direcció de Serveis i les persones responsables de recursos 
humans de la DGP per negociar diferents qüestions plantejades per IAC-CATAC des de 
mitjans de setembre. 

 
 

TARDA OBLIGATÒRIA 

 
Recordem que IAC-CATAC va demanar aquesta reunió a mitjans de setembre per poder negociar la 
supressió de la tarda abans que aquesta es tornés a incorporar a la jornada.  
La DGP segueix justificant la realització de la tarda obligatòria presencial amb arguments absurds propis 
del segle XIX: cal garantir al màxim la presència del personal administratiu a les comissaries per si el ME 
necessiten alguna cosa per atendre les emergències.  
IAC-CATAC no ho entén. No entén que el personal del cos de ME no pugui donar un pas sense el personal 
PAS, si tant imprescindibles són que els paguin en conseqüència, però no, tampoc.  

 
 

NEGOCIACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC ESPECÍFIC PER AL PAS DE LA DGP  

 
IAC CATAC ja va presentar aquesta demanda a la Direcció de Serveis al 2015. Proposàvem l’aplicació del 
complement específic del personal PAS de centres penitenciaris o negociació d’un específic propi, que tingui 
en consideració la perillositat, les funcions, ... La DGP diu que el seu personal està en igualtat de condicions 
que en qualsevol departament. Resposta indignant! Entenem que les condicions de treball del personal PAS 
de la DGP (també dels ST de Trànsit situat a la Plaça Espanya) justifica totalment un específic més alt que 
l’actual i no entenem perquè el departament no està disposat a negociar-ho.  
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DRET A TELETREBALL  

 
IAC CATAC acceptem el fet que potser hi ha tasques que s’han de fer de manera presencial i no neguem 
l’esforç que ha fet la DGP per donar maquinari al personal i per adaptar alguns dels procediments, però 
encara queda molta feina per fer.  

 
No entenem que si a la ciutadania se li pot donar cita prèvia, no es pugui fer així amb 
el ME i no obligar a una presència contínua del personal PAS per atendre les seves 
necessitats.  
 
Estem segures que això no és una demanda del cos de ME, sinó una decisió política 
dels seus comandaments o dels del departament. No podem creure que els ME que 
treballen amb el PAS els tinguin amb tan poca consideració que els posen en risc 
demanant-los presència contínua. És impossible!  

 
Per altra banda, la DGP ens ha confirmat que la decisió de la distribució de torns de teletreball s’ha deixat a 
la discrecionalitat de cada ABP, provocant així situacions kafkianes: en un mateix edifici, decisions diferents. 
Discrecionalitat = discriminació.  
 
Un altre dels motius per denegar el dret a teletreball és el fet d’estar a una OAC. IAC CATAC ha posat llavors 
sobre la taula la demanda que tot el personal de les OACs cobri el complement d’atenció presencial si és que 
està a disposició de la ciutadania el 100% de la seva jornada. Cap comentari, cap resposta. 
 
Demanem a la DGP que reconsideri la distribució del teletreball i maximitzi aquesta modalitat com així ho 
“obliga” (segons algun conseller) el propi Govern. S’ha de ser coherent, no es pot anar contra les pròpies 
Resolucions de la resta de les Conselleries, Salut i Polítiques Digitals i Administració Pública. 
 
 

APs i TARDA OBLIGATÒRIA  

 
Sembla que el denegar el gaudiment d’un dia d’assumptes personals el dia que toca treballar la tarda és per 
no perjudicar als companys i companyes. És clar, com el personal PAS és tan imprescindible que no es pot 
quedar l’ABP sense de 15 a 17h, doncs el dia que un no hi va obliga a anar-hi a una altra persona. En tot cas, 
com sembla que això no ho veuen “del tot lògic”, ens han dit que podem fer-los arribar els casos on es 
denegui. És clar, com si el personal s’atrevís a queixar-se individualment per fer arribar un cas. La major part 
de la plantilla en precari, qualsevol obre la boca. 
 
 

En fi, hem acabat la reunió molt indignades. Però, IAC CATAC seguirem insistint i portarem 
aquests temes a la Mesa Sectorial tantes vegades com calgui. Aquestes demandes són 
matèria de negociació i s’han de negociar més enllà del NO pel NO. 


