
 

 
 
 
 
 
 

    

 
CONSELL DE POLICIA 17/09/09 

 
 
El Consell de la Policia s’ha desenvolupat segons l’ordre del dia: 
 
1.- S’aprova l’acta del darrer Consell de Policia.  
2.- Els membres del Consell hem estat informats de tres expedients disciplinaris per faltes 
molt greus: 15/06-ED, 16/09-ED i 49/08-ED. 
3.- Torn obert de Paraula 
 
El CAT-ME denuncia l’incompliment de la Llei 10/1994 de Policia de la Generalitat 
Mossos d’Esquadra,  donat que els representats al Consell de Policia no han estat 
partícips ni informats de l’elaboració del Protocol del certificat ISO en el procés de la 
detenció. 
 

- El president del Consell manifesta el compromís de reunir-se amb els sindicats i 
informar-los de 1ª mà, ja que li han arribat informacions que determinen una 
interpretació errònia d’alguns assistents a les jornades de formació de l’ISO que 
s’estan duent a terme, i al mateix temps, segons ell, hi ha comunicats sindicals que 
no s’ajusten al que es pretén amb la certificació ISO en el procés de la detenció. 

- Els altres sindicats s’adhereixen a la denuncia del CAT-ME 
 
El CAT-ME denuncia l’incompliment de la Llei 10/1994 de Policia de la Generalitat 
Mossos d’Esquadra, ja que els representats al Consell de Policia no han estat informats 
ni han estat partícips en la preparació dels dispositius especials del TOUR de França 
del passat mes de Juliol, ni de la Vuelta Ciclista a España aquest mes d’Agost i és 
previsible que tampoc siguem partícips del Dispositiu especial que s’haurà de preparar 
per al proper 45e Catalunya- Costa Daurada i que comporten canvis en les condicions 
laborals dels agents del Cos de mossos d’esquadra.  
 

- El president del Consell diu que en prenen nota i ho estudiaran. 
 

El CAT-ME denuncia que la campanya de salut 2009 deixa als companys destinats al 
Pirineu i Girona Nord molt allunyats dels centres de revisió i les imputacions i 
compensacions estipulades no sufraguen les despeses generades. L’Administració No 
pot demanar que els agents participin en la campanya de salut si no els hi sufraguen 
les despeses generades. 



 

 
- El president del Consell informa que la campanya de salut ha estat organitzada per 

la Direcció General de Serveis del DIRIP i la DGP només en som usuaris. 
Transmetran l’incidència i ens informaran quan en sàpiguen rés més, tot i que NO 
s’espera tenir solució per a la campanya d’aquest any. 

 
El CAT-ME denuncia que, amb el que costa arribar a acords amb l’Administració i en 
compliment de l’apartat primer del punt 6 de l’anomenat Acord d’equiparació retributiva 
de 13 de febrer de 2008, ens hauríem de posar a parlar d’un model de prestació 
horària més estable o no arribarem a temps de complir aquest apartat. 
 

- El president del Consell i la Subdirectora General de Recursos Humans ens 
informen que la intenció és arribar a un acord per les Guàrdies No Presencials 
abans d’acabar el mes d’octubre i iniciar llavors les converses d’uns horaris més 
estables. 

 
El CAT-ME demana informació  d’on ens trobem amb el tema de la Segona Activitat, 
donat que hi ha companys que demanen informació i l’Administració no en facilita. 
 

- El president del Consell i la Subdirectora General de Recursos Humans informen 
que recentment s’ha signat un conveni/acord amb l’ICAM (Institut Català 
d’Avaluacions Mediques) depenent del Servei Català de la Salut, pel qual es 
puguin nomenar i convocar els tribunals que hauran d’avaluar el/les agents 
susceptibles del passi a la segona activitat i que aquests extrems seran informats 
més detalladament en una reunió de la comissió permanent de segona activitat 
que es vol convocar pròximament.  

- Hem estat informats també de què la RLT que recull les places de segona activitat 
està enllestida i apunt de publicació. 

 
Des del CAT-ME volem creure en els compromisos i les paraules donades i en que 
anirem  millorant les condicions laborals, familiars i socials dels membres del cos de 
mossos d’esquadra. 
 
SALUT !! 
 
Jordi Costa Ruiz i Màrius Carrobé  Rosell 
Consellers del CAT-ME al Consell de la Policia 
  
CATCATCATCATalunya, 18 de setembre de 2009 
 


