
                                                        

 

 

 

 
Punts destacats de la sessió ordinària del Consell de Policia – Mossos 

d’Esquadra del 6 de març de 2014 
 

El dia 6 de març de 2014, s’ha reunit en sessió ordinària el Consell de Policia – Mossos 
d’Esquadra, òrgan de participació dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra. La reunió 
ha estat presidida per l’Honorable conseller d’Interior.  
 

De l’ordre del dia, us informem del desenvolupament dels punts més destacats: 

Subdirecció General de Recursos Humans: 

 

 Instrucció de permisos per assumptes personals per a l’exercici policial 2014-2015. Resta 

disponible a la intranet de la DGP. L’Administració informa les al·legacions presentades 

per les organitzacions sindicals. Les innovacions més importants respecte instruccions 

d’anteriors exercicis policials són: 

 

- Còmput de 33 h 30 m en concepte de permís per assumptes personals exercici 

policial 2014-2015. 

- Còmput d’hores de permís per assumptes personals traspassades de l’any 2013-2014 

es poden gaudir com a màxim fins 30/4/2014. 

- Tramitació de les sol·licituds pel portal ATRI. 

 

 Proposta d’instrucció sobre absències al lloc de treball per incapacitat temporal per motius 

de salut i per assistència a consulta mèdica. L’Administració informa les al·legacions 

presentades per les organitzacions sindicals i comunica la seva propera publicació i 

aplicació. La instrucció, d’acord amb el seu contingut, regula: 

 

- La tramitació de la incapacitat temporal per contingències comunes i professionals. 

- Absències per motius de salut. 

- Absències per assistència a consulta mèdica. 

- Accidents laborals sense baixa mèdica. 

- Procediment per sol·licitar la millora voluntària de la prestació econòmica derivada de 

circumstàncies excepcionals en situació d’incapacitat temporal i la seva justificació. 

- Declaració responsable de la persona interessada o justificació de consulta mèdica 

per a les absències per motius de salut de durada màxima de tres dies naturals 

consecutius, de les quals, les 30 h inicials d’absència en un any natural no comporten 

descompte de les retribucions. Quan l’absència sigui superior a un dia, serà suficient 

amb la presentació d’un únic justificant mèdic. 

- Justificació per absència a consulta mèdica : La consulta mèdica s’ha de fer fora de 

l’horari de treball, si això no fos possible, caldrà acreditar aquest fet mitjançant 

declaració responsable de la persona interessada. L’assistència a la consulta mèdica 

s’acreditarà per mitjà de la justificació d’assistència corresponent.  

 

 

 

 



                                                        

 

 

 S’informa sobre l’estat de tramitació dels processos de provisió de llocs de treball. 

L’Administració informa que està previst resoldre les convocatòries de lliure designació de 

les especialitats de les categories de mosso/a, caporal/a i sergent/a durant la primera 

quinzena del mes de maig de 2014, una vegada concloguin els cursos selectius.  

 

 L’Administració informa que està elaborant les bases de les convocatòries de concurs 

oposició de les categories de mosso/a, caporal/a i sergent/a (família investigació) 

corresponents a les especialitats de nivell 2 i 3. Aquest procés està vinculat a la conclusió 

de l’activitat de la Comissió de treball sobre condicions de prestació de serveis del 

personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra, atès que entre les matèries abordades 

per assolir un possible acord entre l’Administració i les organitzacions sindicals 

representatives, s’inclou el temps de permanència en les especialitats. 

 

 Respecte la provisió de llocs de l’escala intermèdia pel sistema de lliure designació, cal 

concloure prèviament l’activitat de la Comissió abans esmentada, atès que la proposta 

d’Acord recull la voluntat de passar al sistema de concurs oposició d’un percentatge de 

places determinades.   

 

 Armilles 

L‘Administració informa de les actuacions realitzades des del darrer Consell de la Policia-

Mossos d’Esquadra: Aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 

2014 a finals del mes de gener. El 4 de febrer el Govern va aprovar el plurianual que ha 

de permetre l’adquisició de 13.500 armilles interiors, per un import de 6.534.000,00 euros 

(iva inclòs); L’expedient de contractació s’està enllestint aquest mes de març i els 

lliuraments estan previstos en tres fases: 

3.500 unitats a finals de novembre de 2014. 

5.500 unitats abans del 28 de febrer de 2015. 

4.500 unitats abans del 31 de gener de 2016. 

 

 Neteja 

L’Administració informa que no hi ha prevista cap nova reducció dels serveis de neteja. 

Els contractes vigents i les noves contractacions, tant de dependències policials com 

d’altres unitats del Departament d’Interior, des de l’any 2012 estan al voltant d’uns ajustos 

d’un 40% respecte dels vigents el 2010 abans de fer cap ajust. Els ajustos s’han centrat 

principalment en pàrquings, espais d’arxiu, de magatzems i tècnic, jardineria, exteriors, 

vidres, cortines, etc... sense afectar tant o gens les zones més sensibles, com són les 

àrees de custòdia de detinguts, espais sanitaris, menjadors, vestidors, etc. Els 

administradors de les regions policials vetllaran perquè en l’execució d’aquests contractes 

es pugui atendre algun dèficit que es detecti, com els d’escombraries fora dels 

contenidors en menjadors els caps de setmana, o altres. 

 

 Vehicles 

L’Administració informa que el 23 de juliol de 2013 el Govern de la Generalitat va 

autoritzar  un expedient plurianual per a la contractació d’un rènting de vehicles policials 

per un import de 39.150.000 euros (iva inclòs), per substituir els que acabaven contracte i 

un creixement de vehicles per a les unitats d’ordre públic. Es van adjudicar 123 vehicles i 

la resta de lots van quedar deserts. Ja al 2014, s’ha modificat l’esmentat plurianual i s’ha 

endegat una nova contractació. Els vehicles es lliuraran abans d’octubre d’aquest any.  

 



                                                        

 

 

Entretant s’han prorrogat els contractes que acabaven i, per tant, solament manquen per al 

servei, els cotxes que s’han donat de baixa per sinistre o averia molt greu (des de juny de 

2013, s’han donat de baixa 38 vehicles de patrulla amb pantalla). 

Durant el 2014 es lliuraran a les diferents unitats, 843 vehicles policials nous. 
 

 Reclamació de la part meritada de paga extraordinària 2012. 

L’Administració informa dels recursos presentats sobre aquest assumpte. El Gabinet 

Jurídic ha interposat recurs de cassació en interès de llei contra la sentència 295/13, de 

24 d’octubre, del Jutjat contenciós administratiu 15 de Barcelona. També ha sol·licitat la 

suspensió procedimental per prejudicialitat constitucional respecte els recursos 

contenciosos administratius interposats i pendents de resoldre, atès que hi ha admeses a 

tràmit diverses qüestions d’inconstitucionalitat, entre d’altres, l’acordada en el RCA 

74/2013 del JCA 2 de Tarragona. Recentment, s’ha dictat una sentència que estima els 

criteris aplicats per l’Administració en el càlcul de la paga extraordinària corresponent, per 

tant, desestimant la reclamació de quantitat de la part actora. 

 

Àrea Tècnica de Coordinació i Suport 

 

 Tancament dels serveis de porta: S’està realitzant la recollida d’informació referents als 

incidents greus detectats i ocorreguts en els darrers anys. S’està treballant en l’anàlisi i 

tractament que es dona a les diferents comissaries per tal d’adoptar el posicionament per 

part de la Prefectura, amb la finalitat de cercar un equilibri entre la seguretat de les 

instal·lacions policials i dels agents que realitzen aquest servei i el nivell òptim d’atenció al 

ciutadà. 

 

 Instal·lació de pilones per evitar encastaments: Des de l’Àrea d’Infraestructures del 

Departament d’Interior es continuen fent les gestions a nivell d’ajuntaments i les 

converses amb els diferents comandaments territorials per incrementar i garantir la 

seguretat en aquest àmbit. 

 

Servei d'Assessorament Jurídic 

 

 En relació amb la Instrucció 4/2013, de 12 de febrer, sobre l’abonament de les despeses 

corresponents al permís per conduir vehicles policials (BTP), el Departament d’Interior ha 

recorregut la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, 

que acordava anul·lar la Instrucció en quant a l’avançament de les despeses per part de 

Mossos d’Esquadra, i en quant al règim disciplinari. Per tant, la Instrucció seguirà sent 

d’aplicació mentre no recaigui la resolució judicial del recurs interposat.  

 

No obstant això l’Adminstració està estudiant altres vies per tal que els funcionaris de la 

PG-ME no hagin d’avançar les despeses per la pròrroga i obtenció d’aquests permisos 

 


