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COMPLEMENT COMANDAMENT 
EQUIPAMENTS CÍVICS 

 
 

Al sindicalisme.... JOC NET!!! 
 
 
Hem llegit amb sorpresa el full informatiu d’UGT sobre la defensa que han fet dels 
treballadores i treballadors per a no perdre aquest complement. 
 
CCOO, el 16 de maig de 2017, ja vam fer un escrit adreçat al Subdirector General de 
Recursos Humans advertint que el canvi de tipologia de CGG a CC podria comportar 
pèrdua retributiva i que no estàvem disposats a acceptar-ho. 
 
El 5 de juliol de 2017 vam tornar a enviar dos escrits, un a la Subdirecció General i altre 
adreçat al Director General d’Acció Cívica en el mateix sentit. 
 
En diverses converses i per escrit, el Departament va manifestar que aquest canvi no 
comportaria eliminació dels esmentats complements. 
 
En vista de què havia intenció, que se’ls va anunciar verbalment a les persones afectades, 
d’eliminar el complement de comandament de l’equipament del Delta i del de Lleida, el 16 
de març CCOO anunciem que presentarem una denúncia a Inspecció de treball i insistim 
en un altre escrit adreçat al DGAC amb data 20 de març de 2018.  
 
Aquest cop sí, urgentment, en la reunió de 23 de març, a la qual CCOO ens hi presentem 
amb l’assessor sobre el Conveni, aconseguim comprometre al Departament a mantenir 
els complements i treballar per adequar el VIè Conveni. 
 
CCOO treballem per defensar a les treballadores i treballadors i ho demostrem. 
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