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0. Introducció 
 
Mitjançant un escrit de data 21 de gener de 2007 el Major del CME ha tramès al 
Subdirector general de Recursos Humans un comunicat intern on es sol·licita que 
l’Àrea Penitenciària resti exclosa de l’obligació de respectar el 80% de permanència 
mínima durant el gaudiment del cicles de vacances que conformen el primer període.        
 
D’altra banda, i atès que s’ha constat una errada en les unitats excepcionades 
d’aquesta obligació, concretament en la Unitat de Seguretat Ciutadana ( Barcelona) 
(TSJC i Parlament) és necessari esmenar la Instrucció 1/2007, de 12 de gener, sobre   
normes d'aplicació a les vacances dels funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra per 
a l'exercici policial 2007-2008. 
 
De conformitat amb les competències que m'atorga l’article 15 del Decret 15/1997, de 
21 de gener, i l'article 5.2.d) del Decret 157/1996, de 14 de maig, de determinació dels 
òrgans que exerceixen les atribucions i les facultats atorgades al Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la 
policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, dicto la norma següent: 
 
1. Modificació del punt 2.2 de la Instrucció 1/2007, de 12 de gener.   
 
L’article 2.2  de la Instrucció 1/2007 disposa:   
 

“ Queden exceptuades de l’obligació de respectar el 80% de permanència 
mínima del personal les següents unitats: 
 
- Comissaria General Territorial: 
Oficina de Suport 
Àrea Central de Policia Administrativa 
Divisió de Recursos Operatius:  
*  Àrea de Brigada Mòbil 
*  Àrea del Grup Especial d’Intervenció 
 *  Àrea d’Escortes. 
 *  Àrea Central de Suport Operatiu: Unitat TEDAX, Unitat Subsol i Unitat Canina.   
Unitat de Seguretat Ciutadana (Barcelona) (TSJC i Parlament)  
 
(...)”  

 
Es modifica l’article 2.2  de la Instrucció 1/2007 i queda redactat en el sentit següent:   
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“ Queden exceptuades de l’obligació de respectar el 80% de permanència mínima del 
personal les següents unitats: 
 
- Comissaria General Territorial: 

Oficina de Suport 
Àrea Central de Policia Administrativa 
Divisió de Recursos Operatius:  
• Àrea de Brigada Mòbil 
• Àrea del Grup Especial d’Intervenció 
• Àrea d’Escortes. 
• Àrea Central de Suport Operatiu: Unitat TEDAX, Unitat Subsol i Unitat Canina.   
• L’Àrea Penitenciària (Sabadell)   
Tampoc caldrà garantir aquesta obligació pel conjunt d’agents adscrits a la 
USC de la Regió Policial Metropolitana Barcelona que desenvolupin funcions 
de vigilància d’edificis i aquells funcionaris que desenvolupin funcions de 
trasllats penitenciaris.    

(...)”  
 
 
El Director general de Policia 
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