
 

 
 
 
 
 

 

IIª REUNIÓ COMISSIO DE  
GUÀRDIES NO PRESENCIALS 

 
Dimecres dia 24 de febrer l’Administració va convocar la comissió de seguiment i 

aplicació del Pacte de GnP a petició expressa i urgent del CATCATCATCAT-ME, el qual la va 

demanar donades les nombroses queixes rebudes en l’aplicació que fa 
l’Administració de l’esmentat Pacte.  
 
Resulta que els comandaments i els serveis d’administració han lliurat als agents 
unes graelles personalitzades amb les hores que els imputaran en concepte de 
GnP d’ençà del mes de juliol de 2009. En aquests fulls hi manquen hores 
d’estada en GnP donat que s’obvien ordres de servei dictades pels 
comandaments i que obliguen als agents a estar més hores de GnP que les 
imputades en aquests fulls. 
 
Ens van fer saber que encara estaven recollint dades i que; 

Increïble però cert !! 
 
Segons l’Administració el document de SERVEI D’INCIDÈNCIES DE LA 
DIVISIÓ D’INVESTIGACIÓ CRIMINAL, datat el 21 de maig de 2008, que 
consta de 14 fulls i desenvolupat amb posterioritat per les diverses Ordres de 
servei del territori “són fulls de paper però no una ordre de servei” 
 
En un cos jerarquitzat com el nostre quin comandament o mosso/a veu el 
document que porta per títol SERVEI D’INCIDÈNCIES DE LA DIVISIÓ 
D’INVESTIGACIÓ CRIMINAL, i passa d’ell o no el compleix per que “només 
són fulls de paper” 
 
Fem saber a tots aquells moss@s que no estiguin d’acord amb el full lliurat per 
l’Administració que no el signin, que manifestin per escrit en el mateix full el 
desacord, que se’n facin una còpia i es posin en contacte amb el sindicat. Estem 
elaborant un document per tal de reclamar la imputació total dels drets que es 
recullen en el Pacte entre la DGP i les Organitzacions sindicals del Cos de mossos 
d’esquadra. 
 
A més, a la reunió, varem demanar la planificació quadrimestral per saber 
quin és el 25% que un agent ha de restar en GnP en aquell quadrimestre. 
 
Mario CARROBÉ i ROSELL  
Representant del CAT-ME a la comissió de GnP 
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