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REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA 

 

 
ELIMINACIÓ DE LA TARDA OBLIGATÒRIA DE TREBALL 
 
IAC-CATAC planteja, una vegada més, la supressió de la tarda obligatòria del personal de 
la Direcció General de Policia, perquè considerem que no està justificada per necessitats 
del servei. Els cos de mossos d’esquadra treballa 24h els 365 dies l’any i no per això és 
necessari que el personal estigui sempre per donar-los suport. Encara que no els donem 
idees, que igual ho proposen. La Direcció General no només no vol eliminar la tarda 
sinó que la vol ampliar. Seguim, però, sense saber quina és la justificació 
 

 
ELIMINACIÓ DELS HORARIS ESPECIALS 
 
IAC-CATAC considera que el motiu pel qual tot el personal té horari especial ja ha 
desaparegut (no explicarem aquí l’històric de l’horari especial, perquè segur que tothom ho 
sap). Demanem, que en tot cas, es faci un estudi per si podria quedar algun lloc que 
realment sigui d’horari especial. No, no. 
  

 
COMPLEMENT ESPECÍFIC PEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ DE LA 
DGP 
 
IAC-CATAC demana que s’apliqui el mateix complement específic (com a mínim) que té el 
personal d’administració dels Centres Penitenciaris, ja que la seva situació és bastant 
equiparable. Es tenen en compte les tasques específiques i les dificultats tècniques del 
personal d’Administració de la DGP i això posaria en valor la tasca dels administratius.  
 
Aquest augment del complement específic, no obstant, també aniria lligat en el 
manteniment de la tarda obligatòria, ens recalca la Subdirectora. Ho estudiaran i 
abans de 6 mesos donaran resposta, però s’ha de tenir en compte que les qüestions 
que suposen “calerons” han de passar per l’aprovació també d’Economia. 
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AFECTACIÓ DEL CONCURS DE TRASLLATS DEL COS ADMINISTRATIU 
 
IAC-CATAC recorda que hi ha el compromís de recol·locar a totes les persones interines 
afectades per un procés de provisió o selectiu tal com s’estableix en el III Acord. La 
Direcció General diu que així ho farà, però que el problema és als llocs petits on només 
hi ha dues o tres places que possiblement s’hagin de moure de centre de treball i/o 
població. IAC-CATAC demana que facin tots els possibles perquè es quedin al mateix 
centre de treball. S’ha de tenir en compte que la DGP hi ha una interinitat al voltant d’un 
50%. 
 

 
SEGONA ACTIVITAT DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA 
 
Es viu amb preocupació la pèrdua de llocs de treball per causa de la segona activitat del 
cos de mossos d’esquadra. IAC-CATAC demana que facin tasques pròpies del cos, com 
ja fa el cos de bombers que està en 2a activitat. Des de SGRHH diuen que ja és així. 
 

 
COMPLEMENT D’ATENCIÓ PRESENCIAL 
 
IAC-CATAC demana una revisió del personal que té dret a la percepció d’aquest 
complement i recordem a la Direcció General que només pel fet d’estar a una OAC (Oficina 
d’Atenció al Ciutadà), igual que si estàs en un registre, ja hi hauries de tenir dret, ja que el 
100% de la jornada està per atendre a la ciutadania. La persona que està a disposició per 
atendre-la SEMPRE, no pot saber si un dia atendrà sense parar o un altre no anirà ningú. 
Això fa que pugui realitzar altres tasques, però en cap cas, nega que hagi d’estar disponible 
el 100% de la seva jornada laboral a atendre al públic.  
 
 
IAC-CATAC fa anys que portem aquests temes en tots els àmbits de negociació que tenim 
i fa massa temps que no tenim resposta. Esperem que, aquesta vegada SÍ, ens donin 
resposta i aquesta sigui positiva a les nostres demandes. Us seguirem informant. 
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La millor defensa, un bon CATAC! 
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