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DIA DE LES ESQUADRES. RES A CELEBRAR 
 
El personal administratiu i tècnic de la Direcció General de la Policia ha rebut una carta 
amb suport paper, mitjançant la qual, el Comissari en cap del cos de Mossos d’Esquadra 
convida el proper dia 26 d’abril a una Jornada de portes obertes al complex central i al 
vespre a un” Sopar de Gala”, per celebrar el  Dia de les Esquadres. 
 
Aquesta invitació, lluny de ser ben rebuda, demostra el desconeixement que aquest 
càrrec té de la realitat que viuen una gran part dels treballadors i treballadores del 
Departament d’ Interior i les seves famílies.  
 
La majoria del personal administratiu i tècnic que treballa a la Direcció General de la 
Policia té un sou mileurista congelat i retallat des de fa més de 4 anys, molt allunyat del 
sou de 73.193€ + triennis que cobra aquest comandament anualment  (uns 5.662.93€  
mensuals + triennis). A més, aquests empleats estan patint altres retallades com són la 
supressió del complement de productivitat, del Fons d’Acció Social, dels ajuts de menjar, 
de dies d’assumptes personals, etc. 
 
En segon lloc, aquest comandament també deu desconèixer que hi ha 673 interins al 
Departament d’Interior, que a més de patir totes aquestes retallades salvatges, tenen una 
reducció del 15% de sou i de la seva jornada laboral i, per tant, una precarització de les 
seves condicions laborals. 
 
Des de CCOO considerem que la celebració del Dia de les Esquadres és una despesa 
inútil i injustificada, així com la tramesa  de la invitació que s’ha fet, mitjançant carta 
escrita i sobre, a tots els treballadors.  
 
Resulta molt significatiu que el President de la Generalitat feliciti les festes de Nadal 
mitjançant un correu electrònic i aquest comandament realitzi la despesa d’enviar cartes i 
sobres, contractar una empresa externa per ensobrar i fer els enviaments personalitzats al 
conjunt d’empleats públics, quan a més, tots els treballadors i treballadores han rebut 
aquesta invitació per correu electrònic i està penjada a la Intranet.  
 
Atesa la situació actual dels empleats i empleades públiques del Departament d’Interior, 
des de CCOO considerem que no hi ha res a celebrar mentre continuïn aquestes 
retallades i fem una crida al personal administratiu i tècnic per tal que no participi en 
aquest “ Sopar de Gala “. 
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