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Mesa Sectorial  

de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic 
17 setembre 2018 

 

• Departament d’Interior: Què passa amb les condicions de treball del personal 
administratiu i tècnic que treballa a les comissaries i centres de la Direcció 
General de Policia (DGP)? 

 
Des de IAC-CATAC hem portat a la Mesa Sectorial la petició del reconeixement del 
COMPLEMENT ECONÒMIC ESPECÍFIC que reconegui la perillositat i l’especificitat dels llocs de 
treball del personal administratiu de les comissaries. Hem demanat es convoqui urgentment un 
grup de treball per definir aquest complement. 
 
També hem tornat a posar sobre la taula les reivindicacions històriques sobre SEGURETAT i 
sobre HORARIS del personal d’Administració i Serveis de la DGP: 
 

➢ SEGURETAT: Hem tornat de reclamar que es convoqui i que s’abordi d’una vegada per 
totes i seriosament en el Comitè de Salut l’establiment de mesures per garantir la 
seguretat de la plantilla que treballa a la DGP, especialment a les comissaries.  
 

➢ HORARIS: L’“horari específic E” en aquest col.lectiu no té sentit per tant demanem que 
es tregui.   

 
Se’ns ha dit que el 17 o el 19 d’octubre la subdirectora de Recursos Humans del Departament 
d’Interior convocarà la part sindical per abordar aquestes reivindicacions. Des de IAC-CATAC 
hem demanat que en aquesta reunió s’inclogui com a punt el complement d’atenció ciutadana 
per a la plantilla de les comissaries, igual que tenen la plantilla de centres penitenciaris. 
 
La representant del Dept. d’Interior ens ha dit que “com que es convocarà reunió es donen per 
resposts els escrits que adreçats sobre aquests temes”..... 
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• Recuperació del festiu del dissabte 8 de desembre: 
 

Des de la IAC-CATAC denunciem que és una vergonya i un menysteniment envers la plantilla 
deixar pel mes de setembre tractar la regularització horària que implica la recuperació d’un 
festiu de l’any 2018. Aquest tema hauria de deixar-se tancat el primer trimestre de l’any !!! 
 
Enguany la recuperació del festiu del 8 de desembre s’establirà mitjançant una instrucció -tal i 
com es va fer el 2014-  per tal que d’afegeixin 8 h 20 min d’AP a tothom que té jornada normal, 
i la part proporcional a la resta de jornades. Malgrat aquestes hores s’afegiran ara haurem de 
gaudir-les abans del 15 de gener de 2019, en cas contrari les perdrem. Visca la previsió i 
l’organtizació !!! 

 

• Departament de Salut: Per què no es convoca el Grup de treball de Condicions 
Laborals de Treball dels Tècnics de Salut Pública? 

 
Aquest grup està aturat des de fa dos anys i la representant del Departament de Salut ens diu 
que no hi ha data per a convocar-lo.  
 
Des de IAC-CATAC exigim es negociin les condicions de treball, no pot ser aquesta paràlisis!!!. 
Si no es convoca el grup doncs que es negocii en la Mesa, però no podem deixar que els temes 
s’eternitzin i no se solucionin els problemes de la plantilla.  

 

• Torn obert de paraules  
 

Des de IAC-CATAC hem plantejat els següents punts que haviem demanat a Funció Pública i que 
no ha inclòs en l’ordre del dia : 
 
1. El conseller va anunciar una oferta pública a la tardor. Estem a setembre. Quan i com es 

concretarà aquesta oferta pública? 
 

2. Com està l’habilitació per convocar la promoció interna del D al C? Quan es convocarà? 
 

3. Calendari de nomenaments i presa de possessió de la resolució del concurs de trasllats del 
cos administratius? Funció Pública ens ha dit que ha sorgit un problema afegit que estan 
estudiant i que està endarrerint la publicació de les llistes definitives. Un cop es publiquin 
aquestes llistes hi haurà un mes per a al.legacions. Per tant... NOMENAMENTS PEL 2019???? 

 
4. Demanem la convocatòria del grup de treball per començar a negociar bases del PESCO, 

sobretot les de superior.  
 
5. Temari part general de grups A i B de cossos específics? En 1 setmana o 10 dies es publicarà. 
 

 

La millor defensa, un bon CATAC 
sindicat@catac.cat 


