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RESUM CONSELL POLICIA DIVENDRES  
24 D'ABRIL DE 2015 

 

Aquest divendres 24 d'abril de 2015 es va celebrar sessió ordinària del Consell de la 

Policia. Es van tractar els següents temes: 

.- Sobre la proposta de Decret de rehabilitació de funcionaris inhabilitats per sentència 

judicial, l'administració ens comenta que de moment no ho tiraran endavant per què Funció 

Pública vol elaborar un Decret que sigui d'abast a tot el funcionariat i no només per 

mossos. 

.- Ens presenten la proposta d'Instrucció per participació de mossos d'esquadra en les 

eleccions municipals. En aquest sentit, ens informen  que els agents que formin part del 

dispositiu eleccions municipals, cobraran 143'42 euros bruts. 

.- Ens mostren la proposta d'instrucció per incorporar els coneixements d'idiomes a 

l'expedient personal. 

.- Ens expliquen que no se sap encara amb seguretat si hi haurà nova promoció d'accés a 

mossos, donat que està sotmès a aprovació d’oferta pública . 

.- Ens lliuren un cronograma 2015 de concursos oposició actualitzat. Destaquen la previsió 

de publicar convocatòria de concurs general la segona setmana de setembre i la previsió 

de publicació de concursos de promoció de caporal, sergent i sotsinspector al llarg del mes 

de juny. 

.- Respecte la renovació del BTP, ens expliquen que l'any 2016 s'encarregarà una empresa 

de la gestió per tal que els agents no hagin d'avançar els diners de la renovació. Els qui 

hagin de renovar-lo enguany, poden demanar bestreta a la DGP per fer-ne la renovació. 

.- La Unitat d'Informació de la RPMN serà ubicada a l'ISPC. 

.- Hi ha hagut un total de 17 persones amb incapacitat permanent total que han fet petició 

de plaça. 11 d'ells seran ja destinats aquest mes de maig i els 6 restants ho seran abans 

de l'estiu. 

.- Demanem que es convoqui la comissió de seguiment de les GNP. L'Administració no veu 

raons de pes que justifiquin la seva convocatòria. 

.- Demanem que es doni compliment del darrer tram pendent de l'equiparació per 

compensació de nits. L'Administració comenta que aquest acord va quedar suspès per 

Decret i que per tant no es complirà. 
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.- Es posarà un monòlit de pedra commemoratiu als agents difunts al complex Egara.  

.- Ens presenten un projecte de mobilitat que tenen previst implantar i segons el qual, entre 

d'altres coses, preveu dotar de tablets els vehicles policials. 

.- Ens informen que a data 20 d'abril de 2015, ja hi ha lliurades 6077 armilles interiors i 

4856 guants antitall. 

.- Tots els agents acabaran sent dotats d'ASP. Al 2015 se'n lliuraran 3769, al 2016, 3600 i 

al 2017, 3414. Actualment ja n'hi ha 6900 lliurades. 

.- Està prevista la renovació de 6300 emissores portàtils. A final de juliol se n'iniciarà la 

substitució. 

.- Ens informen que respecte la jubilació anticipada, el 24 de març es va elevar informe a 

Secretaria General. També ens informen que, finalment, tal i com havíem demanat 

reiteradament, lliuraran les dades necessàries al SG de la Seguretat Social per a fer els 

càlculs de coeficients i poder iniciar els tràmits. 

.- Ens informen que no hi ha previst cap mena de canvi en la uniformitat del cos de mossos 

d'esquadra. 

.- Ens informen que està en estudi la centralització de totes les sales. Pel que fa a la sala 

central de comandament del carrer Bolívia, aquesta serà traslladada al complex central 

d'Egara. 

.- Ens informen que aquest any 2015 es farà el pagament dels vals de paisà de l'any 2012. 

.- Respecte a molts companys i companyes proposats a felicitació i que finalment no ho 

han estat sota la motivació que havien estat expedientats/sancionats, el Comissari en Cap 

ens indica que aquest és el criteri que es segueix des de fa molts anys. 

.- Proposem dotar de càmeres de gravació individuals a tots els agents del cos per tal de 

garantir la seva seguretat i la del ciutadà en les seves actuacions.  

.- Proposem modificar el Pla de Carrera del CME, en especial a les USC’s, ens responen 

que l’acord recentment signat ja preveu la creació d’una comissió per a tractar aquest 

tema. Hem demanat celeritat en la seva constitució –l’acord del Consell de la Policia per a 

crear el pla de carrera per a USCs data del 2003-.  

.- Hem demanat que els agents adscrits a RPPO, se’ls pugui planificar les pràctiques de tir 

amb el criteri de proximitat al domicili i no de destinació, consideren lògica la proposta, ho 

tindran en compte. 

 


