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COMISSIÓ PERMANENT DE SEGONA ACTIVITAT 
 
Cada dia ens sorprèn més aquesta Direcció General de Policia, i a la comissió ha quedat 
palesat, que no els preocupa gens el greuge que puguin patir els diversos companys/es que 
resten a l’espera de la seva resolució per IPT, un cop sobrepassat el període màxim de sis 
mesos, reflectits en el decret 246/2008 de 16 de desembre. 
 
El més greu és que aquest endarreriment o bloqueig, és conscientment provocat i 
voluntàriament produït des de setembre de l’any 2011, amb una manifesta mala fe per part 
de la Subdirecció General de Recursos Humans, del seu Gabinet Jurídic i evidentment del 
propi Director General. Escudant-se en un hipotètic acord entre la DGP, funció publica i 
tresoreria de l’INSS i per tal de donar compliment a l’article 24 del Decret, es permeten el 
luxe de vulnerar altres articles del mateix Decret, resultat, 13 mossos pendents de resolució i 
deixant de percebre la retribució que per Decret haurien d’estar cobrant. “D’INDECENCIA” 
es pot titllar l’actitud de la nostre Direcció General que per tal de complir amb un article del 
decret vulnera altres, donant així més validesa a un article que ens agreuja, a altres que ens 
beneficien, aquesta és la tan denunciada per nosaltres “INEXISTENT EMPATIA” per part de 
la DGP cap als seus treballadors. Això si, han manifestat que lamenten el greuge que estan 
patint els companys/es pendents de resolució ???  

RESOLGUIN I NO LAMENTIN!!! 
Ni tan sols han estat capaços d’adquirir cap compromís en datar aquestes resolucions, per 
descomptat no està contemplada la possibilitat de resoldre amb caràcter retroactiu, per tant 
haurem d’anar a jurisdicció per efectuar la reclamació pertinent. 
 
Ens han informat de la globalitat de casos i resolucions efectives i pendents. Ens han lliurat un 
nou catàleg de places de segona activitat detectades i actualitzades a 2012, així com les 
xifres i percentatges amb les variants i modalitats que determina el Decret i l’acord, si 
necessiteu informació més detallada, us podeu posar en contacte amb el sindicat per tal de 
transferir-vos-la. 
 
En quan a la demanda nostre vers que la determinació facultativa sigui més concreta i 
acurada, ens responen que alhora que té força dificultat establir paràmetres limitadors en 
segons quins casos, també ens recorden que pot ser contraproduent pels interessos de 
l’afectat el restringir molt la seva funció i capacitat operativa ja que ens podríem trobar en la 
creació d’incompatibilitats que esdevenen en el propi servei per el fet de portar a terme les 
limitacions, ens manifesten que quan es detecti algun cas, que es tracti directament amb la 
Subdirecció, gran garant!!. Malauradament, aquestes son les grans noticies que el 
Departament ens obliga a transferir. 

 
 
SALUT!! 
Jordi Costa Ruiz  
Secretari General del CAT. 
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