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     RESUM CONSELL POLICIA 12 JULIOL 2016  
 

 
Aquí us fem un breu resum del que es va parlar ahir dia 12 de juliol de 2016 en el Consell 
de Policia: 
 
.- L'Administració ha recollit totes les esmenes presentades per les organitzacions sindicals 
sobre la proposta d'instrucció de segona activitat. Un cop estudiades presentaran dos 
textos. Un primer text que tractarà sobre el passi a la situació de segona activitat i un segon 
text que tractarà de l'adaptació del lloc de treball. 
 
.- Degut a que els pressupostos de la Generalitat pel 2016 han estat rebutjats, aquest any 
2016 no hi haurà nova promoció de mossos. Potser pel 2017 sigui possible a través dels 
pressupostos de la Generalitat per l'any vinent. 
 
.- Aquest any 2016 hi haurà convocatòria de provisió d'Inspector, Intendent, Comissari i 
Major. 
 
.- Ens lliuren un cronograma de processos selectius que us adjuntem amb aquest 
comunicat. 
 
.- L'Administració ens informa que els moviments de provisionals que es van fer posteriors 
al concurs general, van ser mínims i van afectar molts pocs mossos. Concretament es van 
moure un total de 105 mossos. 
 
Actualment les dades de provisionalitat al cos de mossos i caporals son les següents: hi ha 
un 6'1% de mossos provisionals i un 12'4% de caporals provisionals 
 
.- Per donar acompliment a una sentència que diu que certs llocs de treball que actualment 
es proveeixen per concurs LD han de proveir-se per concurs oposició, l'Administració ens 
informa que hi haurà 4 especialitats que passaran a proveir-se per concurs oposició. 
Aquestes especialitats seran Suport Tècnic Bàsic, Trànsit, Mitjans Tècnics i Investigació 
Avançada.  
 
.- Es modificarà la taula retributiva i s'afegirà la figura del Major B. Aquest major B tindrà les 
mateixes retribucions que el comissari C. 
 
.- La part de la paga extra de 2012 que ens han de retornar aquest any 2017, ens la 
retornaran al novembre i no a l'octubre com en principi s'havia acordat a la Mesa General 
de la Funció Pública 
 
.- Respecte al Dispositiu del Tour de França a Viella, l'Administració informa que les ARRO 
van quedar fora de les condicions de treball de disponibilitat que sí tenien altres 
especialitats perquè en el cas de les ARRO els agents disposaven de relleu. En tot cas, el 
Director general de la Policia informa que abans de final de mes de juliol ens faran una 
proposta a les forces sindicals a propòsit d'aquest tema. 
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.- Sobre les incompatibilitats, hi haurà una reunió amb funció pública a finals de juliol on es 
decidirà si s'aplica la jurisprudència que existeix vers el tema i d'aquesta manera poder 
donar resposta a les peticions que han anat rebent i que de moment no han estat 
contestades. 
 
.- El Comissari en Cap Josep Lluis Trapero ens informa que no pot passar que en l'actual 
alerta de nivell 4 antiterrorista ningú surti a patrullar sol. En tot cas, comenta que sí que es 
pot donar el cas que vagi algun agent sol per desplaçar-se cap a una altra comissaria o a 
fer alguna gestió, però no patrullar. En el supòsit que tinguem coneixement de casos 
concrets en que això passi, que li fem arribar el cas concret i se li posarà solució. 
 
.- Sobre la possibilitat de fer hores extres estant en reducció de jornada, l'Administració 
informa que faran consulta a Funció Pública per veure com s'està aplicant a la resta de 
col·lectius. 
 
.- L'Administració ens informa que de moment no s'aplicarà el darrer tram de l'acord 
d'equiparació perquè la normativa en matèria de retallades va suspendre l'aplicació de tots 
els acords i pactes i, aquesta normativa, segueix en vigència. 
 
.- L'Administració informa que ja fa 6 mesos que s'està aplicant la nova modalitat de 
pràctiques de tir i que de moment està sent un èxit. 
 
.- Respecte a les pistoles Tàser, s'adquiriran aquest mateix any 2016. 
 
.- Fins ara s'han repartir més de 12000 armilles de les 13500 previstes de lliurar. I ja s'han 
lliurat més de 10000 fundes exteriors. 
 
.- No es preveu cap mena de canvi d'uniformitat al cos de mossos d'esquadra. 
 
.- Els vals de roba de paisà corresponents a l'any 2013 es repartiran aquest mes de juliol. 
Els corresponents a l'any 2014 i 2015 s'intentaran repartir l'any 2017. 
 
.- El dia 26 de juliol ens informaran sobre la petició feta per les forces sindicals de buscar 
alternatives al número de TIP per motius de seguretat. 
 
.- Pel que fa a les indemnitzacions per lesions en aquells casos en què la persona 
condemnada és declarada en insolvència, l'Administració -que en el passat mes de febrer 
ens comunicava que assumiria a través de la responsabilitat patrimonial aquestes 
indemnitzacions-, ahir es va fer enrere i ens va comunicar que per poder-ho fer, primer 
caldrà que senti doctrina en el Tribunal Suprem. 
 
 
 




