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CCOO DEMANEM REUNIÓ URGENT DE LA MESA 
SECTORIAL PER TRACTAR LA SEGURETAT DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIU I TÈCNIC DE LA DGP 
 
Els greus fets que van ocórrer el passat dia 20 d’agost a la Comissaria del Cos de Mossos 
d’Esquadra a Cornellà no han fet més que evidenciar i demostrar els riscos que pateixen 
el personal administratiu i tècnic que treballa a les comissaries del Cos de Mossos 
d’Esquadra a Catalunya. 
  
CCOO considerem que és totalment necessària la presa de noves mesures de seguretat i 
de reconeixement de la singularitat de les tasques que realitza el personal administratiu i 
tècnic que treballa a les comissaries del Mossos d’Esquadra a Catalunya i als centres de 
treball de la Direcció General de la Policia, i de l’especial perillositat que suposa l’entorn 
en la realització de les seves tasques, en comparació a les realitzades pel mateix personal 
administratiu i tècnic en altres centres de treball de la Generalitat.  
 
CCOO considerem que cal reconèixer aquesta  singularitat i procedir a una nova valoració 
i descripció dels llocs de treball del personal administratiu i tècnic que inclogui aquest risc i 
reconegui aquesta realitat així com que es revisin i millorin els complements específics i 
de destinació d’aquests llocs de treball.  
 
CCOO hem sol·licitat a la Directora General de la Funció Pública, una reunió urgent i 
extraordinària de la Mesa Sectorial del Personal Administratiu i Tècnic, per tractar aquesta 
problemàtica (consultar escrit). 
 
Així mateix, CCOO hem sol·licitat una reunió amb el Secretari General del Departament 
d’Interior per exposar-li la situació en què aquest personal desenvolupa les seves tasques 
(consultar escrit). 
  
Us mantindrem informats del resultats d’aquestes dues reunions. I estem a la vostra 
disposició per qualsevol dubte, proposta o suggeriment; i ens podeu enviar un correu 
electrònic a la Secció Sindical de CCOO al Departament d’Interior a l’adreça 
interior@ccoo.cat 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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