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2. Les persones administradores en societats participades per  l’Administració de la 
Generalitat i de les entitats del seu sector públic en la seva representació són 
nomenades atenent a criteris de competència empresarial, professional o tècnica i 
d'idoneïtat per exercir el càrrec. 
3. Correspon al Govern acordar el nomenament i el cessament de les persones que 
han d’exercir d’administradores de les societats mercantils en què l’Administració de la 
Generalitat participa totalment del seu capital social, la qual cosa serà consignada en 
l’acta de decisions del soci únic i, a través del representant en les juntes generals, 
proposar aquests mateixos acords respecte de les persones que exerceixen 
d’administradores en representació de l’Administració de la Generalitat en la resta de 
societats participades directament. El nomenament i cessament de les persones que 
han d’exercir d’administradores en les societats participades per les entitats del sector 
públic de la Generalitat es realitza d’acord amb la seva normativa reguladora. 
4. A les societats amb participació majoritària i a les societats vinculades s'apliquen les 
limitacions establertes pels articles 18 i 19.” 
 
 

Títol III. Mesures administratives en matèria de funció pública 

 

Article 44 
Modificació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra 
 
1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 20 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, que queda 
redactat de la manera següent: 
“2. Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de seguretat 
pública efectuar les convocatòries per a ingressar a les diferents escales i categories 
del Cos de Mossos d'Esquadra. Les bases de cada convocatòria han d'establir els 
requisits i les condicions per a l'ingrés a les diferents escales i categories. En cap cas 
no es pot establir una limitació en l’edat màxima d’ingrés diferent de la genèricament 
establerta per a l’ingrés en la funció pública.” 
 
2. Es modifica l’article 44 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, que queda redactat de la 
manera següent: 
 
“Article 44 
“1. La unitat directiva competent en matèria de policia vetllarà per tal que els seus 
membres mantinguin les aptituds psicofísiques necessàries pel desenvolupament de 
les seves funcions. A tal efecte, els membres del cos de mossos d’esquadra hauran de 
sotmetre’s als exàmens que es determinin per tal de garantir la seva aptitud 
psicofísica. Amb aquesta finalitat, es podran celebrar contractes o convenis de 
col·laboració amb professionals mèdics o entitats sanitàries públiques o privades. 
“2. Els membres del cos de mossos d’esquadra tindran dret a la vigilància de la salut 
d’acord amb el pla de prevenció de riscos laborals que s’estableixi.” 
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3. Es modifica l’article 45 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, que queda redactat de la 
manera següent: 
 
“Article 45 
“1. Els membres del Cos de Mossos d'Esquadra estan subjectes al règim 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, amb les especialitats que, d’acord amb la naturalesa de la funció policial 
que desenvolupen, s’estableixen en aquesta Llei i en la normativa de 
desenvolupament.  
“2. En cap cas es podrà autoritzar la compatibilitat per a desenvolupar un segon lloc de 
treball o activitat pública o privada que pugui impedir o disminuir l’estricte compliment 
dels deures professionals o comprometre la imparcialitat o independència del 
funcionari. Es podrà denegar la compatibilitat si és incompatible per raó del lloc de 
treball que s’ocupa o atempta contra la imatge i el prestigi del Cos de Mossos 
d’Esquadra o els seus principis bàsics d’actuació. 
“3. Les sol·licituds de compatibilitat seran resoltes pel secretari general del 
departament que tingui atribuïdes les competències en matèria de seguretat pública, a 
proposta del director general de la Policia. Transcorregut el termini de tres mesos des 
de la presentació de la sol·licitud d’autorització de compatibilitat sense que s’hagi dictat 
resolució expressa per l’òrgan competent, s’entendrà desestimada la petició. 
“4. Els règim anteriorment establert també serà d’aplicació al personal de l’escala de 
suport i al que ocupa llocs de segona activitat.” 
 
4. Es modifica la lletra o) de l’apartat 1 de l’article 68 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, 
que queda redactat de la manera següent: 
 
“o) L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats quan això doni lloc a una 
situació d’incompatibilitat.” 
 
5. S’afegeix una lletra, la t), a l’article 69 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, amb el text 
següent: 
 
 “t) L’exercici d’activitats compatibles amb el desenvolupament de les seves funcions 
sense haver obtingut l’autorització pertinent, així com el incompliment de les 
limitacions imposades en l’autorització administrativa d’una compatibilitat, sempre i 
quan aquest incompliment no doni lloc a una situació d’incompatibilitat”  
 
6. S’afegeix una disposició final, la tercera a la Llei 10/1994, d’11 de juliol, amb el text 
següent: 
 
“Disposició final tercera 
“Es faculta a la persona titular del Departament d’Interior per a fer el desplegament 
reglamentari del règim d’incompatibilitats, regulant el procediment administratiu i els 
supòsits més evidents d’activitats incompatibles amb la funció policial.” 
 

Article 45 
Modificació de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut 
 


