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Respostes de la director

Demandes de CATAC

Respostes del departament

A la reunió que vam tenir al maig amb la directora de serveis del departament li vam plant

jar una sèrie de peticions fruit de les demandes dels treballadors/es. Amb anterioritat ja ho 

havíem fet per escrit al febrer i a l’abril. 

Per fi el 21 de juliol ens ha arribat la resposta per 

petit recordatori de les nostres/vostres peticions i les respostes obtingudes
 

Temes tractats Resposta dela direcció de serveis

Eliminació de la 

tarda obligatòria 

 

 

 

NO 

Consideren que ja s’han establert 

siderablement la situació respecte a les condicions anteriors. Perquè tot i que s’ha de treballar 

una tarda a la setmana una hora i trenta minuts obligatòriament es pot compactar jornades de 

treball. 

A CATAC-IAC 

suprimir l’horari especial i que voluntàriament cadascú pugui decidir com realitzar la 

jornada de treball.

Complement espe-

cífic de perillositat 
NO 

Diuen que l’actual situ

tius. 

A CATAC-IAC 

Permís 

d’hospitalització de 

familiars fins al se-

gon grau  

SI 

Apliquen els criteris de Funció Pública i que consten publicats a la Intranet del departament. 

”... sense perjudici que s’entèn que hi ha hospitalització, 

quan així ho estableixi el document del centre hospitalari.” 

2 dies laborables si es produeix el fet causant en el mateix 

4 dies laborables si el fet es produeix en un municipi diferent del lloc de treball

CATAC-IAC estarà pendent 

tament d’Interior (Di

gui així. 

 

Per tot això, CATAC-IAC seguirà reclamant les peticions que queden pendents, ja que co

siderem que són justes per evitar la discriminació d’aquest col·lectiu en 

de treballadors públics. 

LA MILLOR DEFENSA, UN BON CATAC!

www.catac.cat sindicat@catac.cat
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Respostes de la directora de Serveis del departament d’Interior 

Demandes de CATAC-IAC 

vs 

Respostes del departament 

maig amb la directora de serveis del departament li vam plant

jar una sèrie de peticions fruit de les demandes dels treballadors/es. Amb anterioritat ja ho 

havíem fet per escrit al febrer i a l’abril.  

Per fi el 21 de juliol ens ha arribat la resposta per escrit de la directora de serveis. Us fem un 

petit recordatori de les nostres/vostres peticions i les respostes obtingudes

a direcció de serveis 

Consideren que ja s’han establert mecanismes de flexibilització horària i que s’han millorat co

siderablement la situació respecte a les condicions anteriors. Perquè tot i que s’ha de treballar 

una tarda a la setmana una hora i trenta minuts obligatòriament es pot compactar jornades de 

IAC pensem que és una excusa de mal pagador perquè seria tan fàcil com 

suprimir l’horari especial i que voluntàriament cadascú pugui decidir com realitzar la 

jornada de treball. 

Diuen que l’actual situació de contenció de la despesa no permet plantejar increments retrib

IAC tenim la certesa de que hi han diners pel que volen

Apliquen els criteris de Funció Pública i que consten publicats a la Intranet del departament. 

sense perjudici que s’entèn que hi ha hospitalització, en qualsevol de les seves modalitats

quan així ho estableixi el document del centre hospitalari.”  

2 dies laborables si es produeix el fet causant en el mateix municipi

4 dies laborables si el fet es produeix en un municipi diferent del lloc de treball

IAC estarà pendent això es compleixi arreu dels centres de treball del depa

nterior (Direcció General de Policia inclosa) i ho denunciarem quan no s

IAC seguirà reclamant les peticions que queden pendents, ja que co

siderem que són justes per evitar la discriminació d’aquest col·lectiu en 

LA MILLOR DEFENSA, UN BON CATAC!

sindicat@catac.cat  DL B-31485-1992   
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nterior  

maig amb la directora de serveis del departament li vam plante-

jar una sèrie de peticions fruit de les demandes dels treballadors/es. Amb anterioritat ja ho 

escrit de la directora de serveis. Us fem un 

petit recordatori de les nostres/vostres peticions i les respostes obtingudes 

mecanismes de flexibilització horària i que s’han millorat con-

siderablement la situació respecte a les condicions anteriors. Perquè tot i que s’ha de treballar 

una tarda a la setmana una hora i trenta minuts obligatòriament es pot compactar jornades de 

pensem que és una excusa de mal pagador perquè seria tan fàcil com 

suprimir l’horari especial i que voluntàriament cadascú pugui decidir com realitzar la 

ació de contenció de la despesa no permet plantejar increments retribu-

tenim la certesa de que hi han diners pel que volen 

Apliquen els criteris de Funció Pública i que consten publicats a la Intranet del departament.  

en qualsevol de les seves modalitats, 

municipi del lloc de treball 

4 dies laborables si el fet es produeix en un municipi diferent del lloc de treball 

es compleixi arreu dels centres de treball del depar-

) i ho denunciarem quan no si-

IAC seguirà reclamant les peticions que queden pendents, ja que con-

siderem que són justes per evitar la discriminació d’aquest col·lectiu en relació a la resta 

LA MILLOR DEFENSA, UN BON CATAC! 
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