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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
ORDRE
IRP/413/2009, de 10 de setembre, 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.
Mitjançant el Decret 246/2008, de 16 de desembre, es va aprovar la regulació
de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra.
L’article 8 del Decret esmentat estableix que mitjançant una ordre de la persona
titular del departament competent en matèria de seguretat pública s’han de determinar
les funcions de l’activitat policial que es poden dur a terme en els llocs de treball de
les diferents categories susceptibles de ser proveïts per persones funcionàries del
cos de mossos d’esquadra en situació de segona activitat.
El mateix article indica que per al desenvolupament d’aquestes funcions policials
s’hauran de tenir en compte les aptituds, la formació i l’escala de pertinença de les
persones funcionàries en aquesta situació.
D’altra banda, la disposició addicional del Decret 246/2008, de 16 de desembre,
esmentat, crea en el si del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra una comissió
permanent de caràcter paritari per al seguiment de les polítiques de segona activitat
en el cos de mossos d’esquadra i de l’aplicació del mateix Decret, amb facultats de
proposta i d’informe previ sobre aquesta matèria.
Vist l’informe de data 29 d’abril de 2009 de la comissió permanent de seguiment
de les polítiques de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra, i l’acord de la
mateixa comissió d’identificació inicial d’un mínim de 500 llocs de treball susceptibles de ser proveïts per persones funcionàries del cos de mossos d’esquadra en la
situació administrativa especial de segona activitat;
En conseqüència, atès l’informe favorable del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra celebrat en data 8 de juny de 2009, i de conformitat amb la disposició final
de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra,
i amb l’article 3.d) del Decret 157/1996, de 14 de maig, de determinació dels òrgans
que exerceixen les atribucions i les facultats atorgades al Departament de Governació (actualment Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació)
per la Llei 10/1994, d’11 de juliol,
ORDENO:
Article 1
Funcions
Les funcions 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 són les següents:
1. Anàlisi, realització d’informes, suport a la gestió de recursos humans i materials, gestió dels sistemes informàtics i de telecomunicacions, i tasques d’interlocutor
entre comissaries.
2. Gestió dels serveis de gala i honors, així com l’assessorament en qüestions
protocol·làries externes.
3. Anàlisi i supervisió de la informació relativa a l’activitat del cos que sigui
susceptible d’interès per als mitjans de comunicació, elaboració de notes de premsa
i comunicats en relació amb l’activitat del cos, i realització d’estudis i informes
relatius a la imatge en els mitjans de comunicació.
4. Instrucció d’expedients disciplinaris.

Càrrecs i personal

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5472 – 28.9.2009

72193

5. Manteniment operatiu de la documentació policial d’especial significació.
6. Estudi dels sistemes físics de seguretat de les instal·lacions policials, d’autorització de l’accés i de les acreditacions per accedir a les instal·lacions policials del
personal extern a la Direcció General de la Policia, així com la gestió administrativa
de totes les qüestions relatives a les armes i la seva documentació.
7. Proposta de modificacions estructurals per millorar l’eficiència de l’organització,
la realització d’auditories dels llocs rellevants per a l’organització, l’alimentació de
les bases que continguin dades per a la direcció del cos i la coordinació i el suport
als equips per a la millora dels serveis policials.
8. Gestió del sistema d’avaluació de l’acompliment del treball del personal policial,
així com el disseny de les campanyes d’informació i promoció al cos de mossos
d’esquadra i la recollida, la detecció i l’anàlisi de les necessitats formatives.
9. Participació en els processos formatius de l’alumnat de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya.
10. Gestió del funcionament de les bases de dades policials, així com del seu
manteniment i explotació.
11. Disseny, implantació, gestió i avaluació dels mecanismes necessaris per
a la seguretat dels sistemes d’informació policial, així com l’assegurament de la
utilització de les dades de caràcter personal.
12. Anàlisi operativa, escolta, transcripció i visualització d’enregistraments.
13. Tractament i anàlisi de la informació de caràcter operatiu d’organitzacions
criminals que operen a Catalunya, i monitorització de les comunicacions (intervencions telefòniques o similars).
14. Tasques de laboratori en l’àmbit de la policia científica.
15. Tasques de la Sala Central de Comandament i de les sales regionals de
comandament.
16. Establiment de directrius tècniques, anàlisi i avaluació de l’activitat de la
policia en l’àmbit de menors, medi ambient i delinqüència ordinària.
17. Coordinació i homogeneïtzació de procediments en els àmbits de les Oficines
d’Atenció a la Víctima i Relacions amb la Comunitat (OAC).
18. Suport tècnic i assessorament en matèria de vigilància i control de trànsit,
proposta de procediments normalitzats de treball relacionats amb trànsit i transports
i transmissió de directrius dels diferents organismes amb què treballa la Divisió de
Trànsit, així com la realització d’estudis i l’avaluació de les intervencions del cos
en el procediment sancionador relacionat amb el trànsit i el transport, i l’elaboració
d’informes previs a l’autorització administrativa de transports especials de més
d’una regió policial.
19. Realització d’estudis i avaluació de l’accidentalitat de les diferents vies, confecció
d’informes tècnics i atestats de les àrees regionals de trànsit i proposta dels procediments normalitzats de trànsit, anàlisi i estudi dels resultats dels controls d’alcoholèmia
i suport a les àrees regionals de trànsit en la reconstrucció d’accidents rellevants.
20. Manteniment i introducció de dades, explotació i elaboració d’informes en
l’àmbit de relacions amb la comunitat.
21. Contactes a nivell regional amb tots els organismes implicats en la violència
domèstica i masclista.
22. Tasques d’interlocutor informàtic.
23. Gestió de les dades policials de les aplicacions informàtiques policials i
elaboració d’informes sobre aquestes dades a nivell regional, i control de qualitat
de la introducció de dades en les aplicacions.
24. Oficina del portaveu regional.
25. Detecció de necessitats formatives en temes d’educació viària i realització de
sessions informatives en matèria de trànsit adreçada a diferents col·lectius.
26. Realització dels contactes amb els diferents representants del teixit social i
associatiu, introducció i manteniment del programa informàtic que gestiona l’agenda
i els contactes amb la comunitat realitzats a nivell d’àrea bàsica policial, i detecció
de les problemàtiques de caire social amb possibles repercussions policials.
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27. Recepció de denúncies i assessorament a la ciutadania, elaboració d’atestats
policials, gestió de les diligències dels atestats i gestions amb els diferents estaments
judicials.
28. Recollida de denúncies de les víctimes de violència domèstica i de les dones
en situació de violència masclista, seguiment de les víctimes d’ordres de protecció,
i assessorament i informació a totes les víctimes de violència domèstica i de les
dones en situació de violència masclista en relació amb totes les mesures que es
poden prendre i amb tots els organismes a què poden recórrer.
29. Serveis estàtics pel que fa a la vigilància d’edificis en l’àmbit territorial de
l’Àrea Bàsica Policial.
30. Vigilància dels edificis de la Generalitat de Catalunya i dels edificis judicials.
31. Vigilància dels centres penitenciaris.
32. En general, totes aquelles activitats tècniques, d’assessorament, gestió i suport
de l’activitat policial o relacionades amb aquesta de característiques similars a les
esmentades en els epígrafs anteriors, sempre que no impliquin actuacions policials
operatives, ja siguin desenvolupades per serveis ordinaris o per unitats especials,
en les àrees de seguretat ciutadana, policia judicial, informació i policia científica,
ni comandament, coordinació o control d’unitats operatives en aquests camps.
Article 2
Relació de llocs de treball
De conformitat amb el que disposa l’article 8.3 del Decret 246/2008, de 16 de
desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat
en el cos de mossos d’esquadra, la relació de llocs de treballs determinarà els llocs
de treball concrets dels àmbits funcionals anteriorment esmentats que poden ser
ocupats per persones funcionàries del cos de mossos d’esquadra en situació de
segona activitat.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 10 de setembre de 2009
JOAN SAURA I LAPORTA
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
(09.253.091)
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