
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 

CONSELL DE POLICIA 28/07/08  
 
Convocatòria de sessió extraordinària del Consell de la Policia-
Mossos d’Esquadra. 

 
 
1 -- Aprovació de l’acta de la sessió de 18 de juny de 2008. 
2 -- Aprovació de la proposta d’Acord entre el DRIP i les 

organitzacions  sindicals , sobre regulació de la segona activitat i la 
integració laboral del personal amb invalidesa permanent. 

3 --  Informe sobre el projecte de decret de regulació de la segona 
activitat de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

4 --  Torn obert de paraula.   
 

En primer lloc es demana correcció de l’acta anterior per que no esmenta el 
motiu pel qual CAT i SPC no presentarà candidatura a les eleccions de 
l’escala de suport i només diu que no participarem a les esmentades 
eleccions. El motiu que varem exposar queda reflectit en el comunicat que 
varem emetre de l’anterior del Consell de Policia (18-06-2008). 
 
El CAT lliura al President del Consell, per escrit, i adreçat a tot el Consell de 
Policia, per tal que es tingui en consideració, una proposta de modificació 
del redactat del punt quart de l’acord de regulació de segona activitat, 
concretament en el seu punt 1. La nostra intenció, no és altra que, la 
possibilitat de què tots els agents del cos de Mossos d’Esquadra amb 
més de 50 anys i/o amb més de 25 anys de servei puguin deixar de fer el 
torn de nit, a petició de l’interessat. 
 



 

 
Pren paraula el President del Consell, per fer esment de la inclusió de tres 
disposicions addicionals en el text del projecte de decret de regulació de la 
segona activitat, concretament han afegit la quarta, cinquena i sisena 
disposició addicional, que hauran de ser valorades per les organitzacions 
sindicals. Alhora ens informa que aquestes han de passar per la comissió 
jurídica assessora del Govern. 
Se’ns lliura en aquest moment un nou redactat del projecte, donat que en el 
que ens van enviar per balisa abans de la reunió del Consell, en la disposició 
addicional cinquena de nova creació s’ha detectat una errada en el redactat i 
aquesta queda esmenada amb el nou document, concretament es suprimeix el 
text “ o en grau superior “ que figurava en el primer paràgraf , segona línia 
entre “permanent total i optin per”, aquest extrem resta recollit a l’acord  de 
segona activitat signat paral·lel al projecte de decret.    
 
En quant a les negociacions pendents, fins setembre no hi ha intenció de 
reunió per part de l’Administració.  
 
Acomiadament general als membres del Consell i bones vacances a qui las 
pugui fer. 
 
 
 
SALUT!! 
 
 
 
 
 
CAT-ME ( COL·LECTIU AUTÒNOM DE TREBALLADORS 
MOSSOS d’ESQUADRA ) 
 
Catalunya, Agost de 2008 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ASSUMPTE : RECONSIDERACIÓ DEL PUNT QUART DE 
L’ACORD DE REGULACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT.  
 
El punt quart de l’acord de regulació de segona activitat en el seu punt 1 
preveu que “una vegada finalitzat el desplegament i es redueixi el dèficit 
d’efectius de mossos, aproposta del DIREP, es regularà el nou règim 
d’horaris i jornada de treball amb la previsió de prioritzar que els 
funcionaris del cos de mossos d’esquadra de més de 50 anys d’edat i/o amb 
un mínim de 25 anys de servei en el cos, puguin optar voluntàriament per 
acollir-se a un horari sense torn de nit.” 
 
Aquest punt considerem que s’hauria de modificar donat que creiem que   
crearà una greu discriminació envers el efectius del cos de mossos 
d’esquardra provinents d’altres departaments, administracions i/o cossos 
policials. Aixó alhora donaria un caire de innovació al DIREP ja que altres 
regulacions de segona activitat de cossos policials no ho contemplen. 
 
El fet de poder optar a no efectuar nits té la finalitat de donar al agent una 
garantia laboral i un reconeixement per haber patit la tornicitat a la qual 
estem sotmesos per questions operatives i de idiosincràcia del propi ofici de 
policia  durant 25 anys, per tant pensem que l’importància no la dona el 
realitzar aquesta tornicitat al cos de mossos sinó el fet d’haber-la patit 
durant el temps esmentat. 
 
 
 
Marius Carrobé i Rosell Jordi Costa i Ruiz 
Cosellers al Consell de Policia.  
CAT-ME 
Catalunya 28 de juliol 2008. 
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