CONSELL DE POLICIA 08/06/09
1 - Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 16 de març de 2009. S’aprova l’acta
del Consell de 16 de març de 2009 per assentiment.
2- Se’ns comunica el nomenament del senyor Joaquin Belenguer i Burriel com a
conseller en representació de l’Administració
3 - Informe sobre expedient disciplinari 65/08-ED. S’informa als presents i es debat.
El CAT-ME denuncia que amb patologies psicosocials la mesura a aplicar no
hauria d’ésser el règim disciplinari. El president del Consell diu que la norma
vigent és la que és i s’ha d’aplicar. Som informats que s’està treballant, des del
Departament, per a l’activació d’un protocol de recolzament i seguiment
EXTERN de patologies psicosocials. També la Sra. Gordi proposa que la “nova
llei” de policia pugui contemplar com atenuant la participació en un tractament
de deshabituació.
4 - Informe sobre els expedients disciplinaris 02/09-ED i 03/09-ED. S’informa als
presents i es debaten, restant pendents d’un estudi, previ informe jurídic de
competència sancionadora o no, i de l’acumulació de delictes i faltes penals en
una sola falta del règim disciplinari.
5 - Se’ns informa de la proposta d’Ordre de determinació de les funcions de
l’activitat policial que es poden dur a terme en els llocs de treball de les diferents
categories del cos de mossos d’esquadra, susceptibles de ser proveïts en la situació
administrativa especial de segona activitat.
6 -- Informe sobre el projecte de Reglament Intern de la Comissió Permanent de
segona activitat. S’informa als presents i es debat. El CAT-ME proposa
l’ampliació de terminis a l’hora de convocar i conèixer l’Ordre del dia de l’esmentada
Comissió. La resta d’organitzacions està d’acord i l’Administració mirarà de recollir
en el text la demanda del CAT-ME.
7 - Comunicació de la relació de llocs de treball de la Policia de la Generalitatmossos d’esquadra susceptibles de ser ocupats en la situació administrativa especial
de segona activitat. S’informa als presents.

8 - S’informa als presents del Pacte de drets sindicals signat el passat dia 06
d’abril de 2009 entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos
d’esquadra pel període 2009-2011.
- El representant de la Funció Pública demana s’informi a la Comissió Jurídico
Assessora d’economia i finances de l’esmentat Acord.
- El representat de la UGT-sap demana saber si s’ha produït cap acte
administratiu del punt 11 de l’esmentat acord i si cap organització sindical
gaudeix dels drets que atorga aquest Acord . La Sra. Pinto l’informa que sí, ja hi
ha organitzacions que gaudeixen dels drets d’aquest Acord.
- El Conseller de la UGT vol sotmetre a votació l’Acord, es sotmet a votació,
restant en contra de l’Acord de drets sindicals els tres Consellers presents de la
UGT i el de l’AFITME.
9 - Torn obert de paraula.
- El Conseller Costa (CAT-ME) demana saber si la UGT gaudeix de cap dels drets
que atorga el recent acord de drets sindicals. La Sra. Pinto diu que NO estan
gaudint de cap d’aquests drets.
- La consellera Bosch (SPC) demana informació dels terminis en què està previst tirar
endavant la incorporació dels agents en segona activitat amb una Incapacitat
permanent total. Hi ha diverses sol·licituds que estan en procés però, No poden
concretar dates.
- El Conseller Costa (CAT-ME) demana la modificació de les directrius
Operatives de Coordinació en l’Àmbit d’Investigació de la Policia de la
Generalitat – Mossos d’Esquadra SOP2181/09de data 12/05/2009JM/am, o la
modificació de la RLT establint l’horari de torn per aquelles unitats
d’investigació que, segons directriu, hagin de realitzar 24h. Demanda motivada
pel fet que s’està produint un frau de llei i és contradictòria amb el vigent Decret
146/1996 de jornada i horaris dels agents del cos de mossos d’esquadra.
El president del Consell diu que en pren nota i ho estudiaran.

SALUT!!
Jordi Costa Ruiz i Màrius Carrobé Rosell
Consellers del CAT-ME al Consell de la Policia
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