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DISFUNCIONS ADMINISTRATIVES: NO ES POT ATURAR EL COS 

 

Com a sindicats valorem positivament aquesta mesura (instrucció 3/2020  sobre mesures 

preventives de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei d’Administració de la 

Generalitat  de  Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 de romandre confinats als 

seus domicilis)    per tal de preservar la salut dels treballadors. No obstant, davant d’aquesta, 

l’Administració té l’obligació de posar els mitjans per a què aquest fet no generi gaires 

disfuncions en el desenvolupament dels serveis, i no ha estat així!  

L’afectació en el dia a dia del funcionament intern de les destinacions del CME, es fa palesa. 

Moltes de les tasques que feia el personal administratiu l’han assumit en part 

comandaments, oficines de suport, ORC,… i malgrat posar tota bona voluntat, s’han 

anat acumulant diverses disfuncions. Repartiment de material, reposició de vestuari, 

trameses de documentació de tot tipus, gestió del parc mòbil… 

Entre les diverses disfuncions produïdes, una de les últimes ha estat la no imputació en el 

PGH de determinats ítems horaris dels treballadors/res moss@s. Aquest fet, ha generat el NO 

COBRAMENT del complement de nocturnitat i hores extres tal i com es va informar a traves 

de la intranet corporativa, on s’informava que aquestes prestacions serien retribuïdes més 

endavant. Tot i ser coneixedors de la situació que estem patint, NO podem acceptar que amb 

la infinitat d’opcions existents, amb els grans avenços tecnològics, etc., els mossos d’esquadra 

tinguin que veure endarrerides unes retribucions d’un treball ja realitzat i que no han vist 

remunerat fruït d’aquestes disfuncions de l’Administració. 

No podem permetre aquests alentiments en les percepcions retributives, ni el fet de no poder 

disposar d’uniformitat i/o material perquè ningú el lliura, ni la paralització d’altres temes 

administratius per no disposar de persones que en facin la tramesa, així com altres 

problemàtiques que es van produint. 

➔ Demanem que facin el que creguin oportú per tal que el servei 

d’Administració no s’aturi a l’igual que no s’atura la tasca policial.  
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