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Mesa sectorial de 17 de setembre de 2018 
 

Reconeixement d’un complement específic per al personal d’administració i serveis de 
la Direcció General de Policia que reconegui les especificitats d’aquest personal, punt 
de l’ordre del dia a petició de la IAC-CATAC. 
 
La IAC-CATAC fa temps que demanem que es doni a tot aquest col·lectiu -tant laborals 
com funcionaris- un complement específic equiparable al del personal d’administració 
de presons, per l’especificitat del lloc de treball. El Departament d’Interior no ha estat 
receptiu fins ara.  
 
A més hem tornat a reclamar que es modifiqui l’RLT, eliminant l’horari especial actual 
d’aquest personal, que preveu treballar una tarda, per ser del tot innecessari i per 
motius de seguretat. I hem demanat també que s’ampliï l’aplicació del complement 
d’atenció al públic a tot el personal que compleix els requisits, que és molt més del que 
hi ha reconegut ara mateix. 
 
La IAC-CATAC hem portat, un cop més, aquests temes a la Sectorial i hem presentat 
alhora a Funció Pública l’escrit que reproduïm en aquest full, en què demanem que 
s’insti a Interior a tractar d’una vegada, amb responsabilitat, aquesta situació laboral. 
Així com també traslladarem aquesta reivindicació a la CIVE (òrgan de negociació del 
personal laboral). 
 
Per altra banda, també hem recordat que el 21 d’agost vam presentar un escrit a Interior 
reclamant una reunió urgent del comitè de salut per tractar tots els temes de seguretat, 
reunió que finalment es farà aquesta setmana, un mes després de la nostra demanda. 
 
La representant d’Interior a la Sectorial ha manifestat que aquest tema no s’ha tractat 
fins ara per qüestions d’agenda i bla, bla, bla..., i ha traslladat el compromís que se’ns 
convocarà a una reunió entre el 17 i el 19 d’octubre. Veurem.... 
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LA IAC-CATAC DIEM PROU! 
 

PROU MENYSTENIMENT DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLICIA!   
 

LA MILLOR DEFENSA, UN BON CATAC 


