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CONSELL DE LA POLICIA  

17 JULIOL 2014 

 

De la sessió del Consell de Policia d'ahir 17 de juliol de 2014, en 

destaquem els següents punts: 

 

 

- L'Administració ens lliura una proposta d'Instrucció de reducció de jornada per cura de fill menor amb 

càncer o malaltia greu que molt probablement serà publicada a finals d'aquest mateix mes de juliol. 

- Se'ns lliura cronograma actualitzat 2014 dels processos selectius previstos. En aquest sentit se'ns avança 

que fins a finals del darrer trimestre de l'any 2014 no ens poden dir si hi haurà o no, concurs general per 

l'any 2015. 

- Respecte al pla d'estiu que ha comportat el reforç de certes localitats turístiques entre l'1 de juliol i e 31 

d'agost ens comenten que de les 44 places ofertades, només es van presentar voluntàriament 33 efectius 

per cobrir-les i que això va obligar a moure a 11 efectius de forma forçosa per tal de poder cobrir la resta de 

places fins les 44 totals ofertades. 

- En quant a l'avaluació continua de funcionaris anunciada fa uns dies, ens comenten que està encara en 

fase molt embrionària i que per tant no ens poden explicar massa detalls, però que en qualsevol cas, també 

afectaria a mossos d'esquadra. 

- Al setembre s'iniciarà la campanya anual de revisions mèdiques previst per aquest any 2014. 

- Respecte al passat dispositiu de Can vies i el pagament d'hores extres, ens diuen que des de la Prefectura 

es va prendre la decisió de pagar en hores extres només el 15% del total d'hores treballades pel total 

d'agents que hi van participar. Algú que no era de la Prefectura va malentendre que es pagarien totes les 

hores treballades en forma d'hores extres i d'aquí el problema que s'ha creat en algunes unitats on s'afirma 

que no s'ha donat acompliment a la promesa que els havien fet de pagar-los hores extres. 

- L'Administració estudiarà la possibilitat de crear una comissió de treball per revisar i modificar l'actual 

règim disciplinari. 

- Respecte a si tindrem pagues extres al 2015, ens comenten que els pressupostos per 2015 encara no estan 

el.laborats i que per tant no és possible donar resposta a aquesta pregunta. 
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- Davant l'anunci des del Govern estatal fa uns dies de que l'any 2015 retornarien la part meritada de la paga 

extra de 2012 a tots els funcionaris, l'Administració ens avança que donat que la retallada d'aquella paga de 

2012 va venir de la ma de normativa estatal, si l'anunci de retorn de la paga és estatal, també hauria 

d'afectar als funcionaris de la Generalitat de Catalunya. 

-L'Adiministració estudiarà la possibilitat de creació d'una Mesa Sectorial de Mossos d'Esquadra. 

- Actualment tots els centres penitenciaris de Catalunya depenen d'APEN excepte el de Tarragona i el de 

Lleida. La idea de futur és que tots acabin depenent d'APEN. La previsió d'apertura del C.P. El Catllar és al 

llarg de la tardor de 2015. 

- Davant les queixes rebudes per agents que presten servei a la nova OAC de l'estació de Sants a Barcelona 

per que els fan fer de responsables d'OAC, L'Administració diu que el responsable de l'OAC de l'estació de 

Sants és sempre el Cap d'OAC de l'ABP Sants o en la seva absència, qualsevol altra comanament d'aquella 

ABP i mai cap agents dels que presta servei allà. 

- El dia 28 de juliol es començaran a lliurar els polos de trànsit( 2 per agent). inicien la compra de 820  cascs 

nous per repartir al primer trimestre 2015. 

- Respecte a la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil per part de l'Administració per fer 

front a les lesions que pateixen agents i en que el agressor es declarat insolvent, l'Administració estudiarà la 

possibilitat de contractar quelcom semblant al que tenen CNP i GC tot i que hi veuen topalls legals amb la 

normativa vigent. 

- L'Adjudicació de les armilles interiors es farà a finals d'aquest mes de juliol. 

- Pel que fa a les llençadores per BRIMO i ARRO, estan a punts d'arribar 110 llençadores de les quals 37 

aniran a les ARRO i la resta a la BRIMO. 

- Respecte a la retirada de les armilles MK de les ARRO de terrirtori per fer-les anar a les ARRO de les 

Metropolitanes, l'Administració ens diu que aquesta redistribució respon a una reordenació de les armilles 

que actualment tenen les ARRO i que la idea de futur és que totes les ARRO de Catalunya estiguin equipades 

amb les armilles interiors MK. 

- Pel que fa als guants antitall, al 2014 se'n lliuraran 8750 i al 2015 se'n lliuraran 3758. 

- Els vals de paisà de 2012 i 2013 molt probablement es lliuraran als agents al gener de 2015.  

- El dia 24 de juliol es convoca la comissió de treball per l'anticipació de l'edad de jubilació. 

- Pel que fa al parc mòbil, arribaran 720 vehicles de cara a setembre i obren un altre concurs per 320 

vehicles mampares que serà pel primer trimestre del 2015. 

- Sobre les pistoles Tàser, el comissari en cap ens comenta que no veu la necessitat de poder-ne fer ús a 

mode generalitzat però que s'està estudiant la possibilitat de tenir-ne per casos puntuals. 

Catalunya, 18 de Juliol de 2014 


