
 
 

COMISSIÓ PERMANENT SEGONA ACTIVITAT 
(14 de maig de 2013) 

 

El Departament d’Interior s’estalviarà 770.000 € més segant el sou als treballadors/res amb 

discapacitat de la Direcció General de la Policia. 

La Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA) ha estat convocada per la Direcció 

General de la Policia per “informar” als sindicats que a partir del juliol els actuals responsables 

de la DGP aplicaran l’article 24 del decret de segona activitat tal i com està redactat i signat el 

2008 entre els sindicats representatius i el govern d’aquell moment. La DGP ha decidit 

“ajustar” les retribucions aplicant una retallada de fins al 55% de l’actual salari i horari per als 

actuals treballadors/res amb discapacitat. 

D’aquesta manera la Direcció General de la Policia “es felicita” de ser complidors amb la norma 

vigent i alhora, sense mencionar-ho, de l’estalvi que representarà per la DGP. 

La decisió de la DGP ve acompanyada a més de l’amenaça del Subdirector general de Recursos 

Humans per a tots aquells treballadors/res afectats actuals que, en el cas que es neguin a 

facilitar la quantitat de la prestació que perceben de la Seguretat Social, la DGP farà un càlcul 

estimatiu per atorgar la retribució que ells considerin per a cada un dels afectats. 

Es dona el fet que la pròpia Seguretat Social ha negat a la DGP facilitar aquestes dades perquè 

vulnera la Llei de Protecció de Dades i, per això, la fórmula que aplicaran els dirigents actuals 

de la DGP serà la d’enviar a cada interessat una carta certificada “exigint” sota coacció 

informin de quina és la quantitat de la prestació que reben de la SS per calcular ells la nova 

retribució que li correspondrà i quin serà l’horari que haurà de realitzar. 

Respecte a la cotització per la Jubilació, la DGP ens informa que el conveni que especifica el 

Decret de segona activitat entre el Departament i la Tresoreria General de la Seguretat Social 

és inviable. Davant aquest revés, del que estàvem alertant fa temps, la DGP proposa que sigui 

el treballador amb discapacitat el que intenti fer un conveni amb l’INSS. Fet que és del tot 

IMPOSSIBLE. 

En relació a l’aplicació del punt 4 de l’acord de segona activitat sobre la voluntarietat a no fer 

torns de nit als treballadors/res amb 25 anys de servei i/o 50 anys d’edat, ens comuniquen que 

no ho aplicaran, al·legant que el govern que va signar l’acord aquell acord possiblement no va 

fer un estudi de viabilitat de dita pretensió. En aquest sentit hem recordat que es va signar 

amb la condició expressa i el compromís de la DGP d’establir nous horaris, jornades i torns al 



CME per fer possible aquest punt de l’acord. La resposta ha estat explícita: eren altres 

interlocutors! 

Davant les negatives i la imposició, la intenció dels sindicats d’establir una aproximació per 

negociar amb la DGP ha estat inútil. El Subdirector general de Recursos Humans ens ha deixat 

molt clar que la convocatòria de la comissió de segona activitat era per informar, NO per 

negociar res! 

Com a resposta, la part sindical hem exigit a la DGP tota la informació necessària de la que no 

disposem com a membres de la Comissió doncs tenim el dret a disposar de les mateixes dades 

per tractar-se d’un òrgan paritari. 

Per acabar-ho d’empitjorar, la DGP s’atorga la potestat d’interpretar el decret de segona 

activitat per negar la dotació de medalles als accidentats en acte de servei. Situació que ja s’ha 

produït amb un company accidentat de Trànsit en una persecució. Aquesta negativa dóna pas 

a la reflexió sobre els límits d’actuació dels mossos en vers la seva integritat i la 

professionalitat gens reconeguda d’aquests dirigents, així com la del Cap de la Comissaria 

General que va mostrar un cop més la seva absoluta passivitat i fidel complicitat amb els 

dirigents de la DGP responsables de l’espoli que estem patint el col·lectiu de mossos 

d’esquadra. 

En la finalització de la comissió, els CAT, SME-CCOO i SPC hem demanant reiteradament que 

consti en acta la petició expressa a la DGP d’adaptar amb urgència el decret actual de segona 

activitat a la Directiva Europea i a la normativa estatal vigent, així com la creació d’una 

comissió per treballar en aquest sentit. 

L’actual directiva de la DGP ha fet oïdes sordes. 
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