
 

                 
     

 
REUNIÓ COMISSARIA GENERAL DE  

RECURSOS OPERATIUS  
 

El passat 22 de novembre es va dur a terme la reunió ordinària de la CGRO en la que es van 
tractar els següents temes:  
   
.- Temes generals:  
 
Bosses d´hores acumulades al CME: Els GNP s’apliquen per necessitat, qualsevol que hagi 
estat activat o hagi d’estar localitzable se li ha d’imputar. Ja se sap que algun cop s’han pagat 
hores acumulades per fer baixar la bossa. 
 
Horaris especials regulats al Decret 146/1994, flexibilitat horària i conciliació familiar: 
Estan d’acord amb el sistema actual i els canvis normatius no depenen d’ells.  Si hi ha canvis 
els aplicaran.  
Entenem que no veuen necessari realitzar cap comunicat intern per regular-ho, a ells així ja 
els va bé! Continuarem lluitant. 
 
Ampliació de les plantilles (sistemes de provisió anys imparells): Està pendent l’ampliació 
d’efectius als GEIS, TEDAX i GRUP DE MUNTANYA. Per que fa a la BRIMO miraran de complir 
amb el nombre d’efectius que toca, ara mateix estan per sota. 
 
Formació i ús instal·lacions: En aquest punt ens sorprèn el tarannà de la Cap del servei 
d’administració de les unitats centrals, o la seva manera de dir les coses. “Si qualsevol persona 
es fa mal fent formació i està fent qualsevol formació no adequada a les instal·lacions, 
l’assegurança no es farà càrrec”. Allò de mirarem de resoldre, o buscar espais adients no ho 
hem escoltat!. 
 
No hi ha socorrista a la piscina d’Egara, doncs no es pot fer ús, gran solució! Felicitats a 
l’administració. 
 
Galeries de tir: Ja es pot fer ús de totes les armes que disposem. 
 
Formació dels caps provinents d’altres destinacions: Ens diuen que les tasques dels caps 
són de gestió i l’operativa la porten els caps de l’escala intermèdia. 
 
.- BRIMO 
 
Nou model ordre públic per les unitats d´OP: En quest nou model han participat 52 
comandaments en diferents grups de treball, però va lligat a la Comissió Parlamentaria, que és 
la que donarà pas al nou model. 
 



 

                 
     

 
Armes i eines d´ús policials (Instrucció 16/2013): Tenim estoc suficient. 
 
Tanques i barreres control OP: S’està mirant de ser autònoms amb tanques i barreres i pel 
desplaçament d'aquestes arreu del territori. 
Cascs antiavalots: A final d’any arriben, només es canviaran els caducats. 
 
Parc mòbil OP: S’aniran renovant vehicles a mesura que vagin caducant els rèntings i 
s’incorpora un tot terreny, ford ranger.  
 
.- GEI 
 
Bossa d´hores extres GEI: No entren a la bossa d’hores, ja què el seu treball ordinari ja està 
dintre del POEA, i els TEDAX igual. 
 
.- TEDAX 
 
Parc mòbil: S’espera per al 2022, ara mateix hi ha pendent l’entrega d’una furgoneta a la que 
s’estan realitzant modificacions. 
 
Planificació formació: Ens demanen que enviem un correu més precís del material i els 
problemes que hi ha. 
 
Robots: No es considera la compra 
 
Inhibidors: No es considera la compra 
 
Impressores 3D i drons: El cos ha de determinar si els dota d’aquest material o no. 
 
Canteres i espais habilitats per dipòsits d´explosius i manca subministrament explosius 
 
Bossa d´hores extres: No hi ha hores, ja que el seu servei ordinari ja és POE A. 
 
.- APEN 
 
Parc mòbil APEN: Es vol afegir un autocar i furgonetes per al 2022 i també provar vehicles 
tipus Volkswagen Cadi. 
 
Manteniment vehicles APEN: L’Administració ens manifesta que es desinfecten 
setmanalment. 
 
.- UNITAT CANINA 
 
Parc mòbil: Els nous vehicles vindran climatitzats pels animals, als d’ara és inviable la 
modificació per l’elevat cost. Arribaran entre 4 o 5 vehicles el 2022. 



 

                 
     

 
Neteja caneres:  La neteja la realitza el mateix servei de neteja del centre. 
 
 
.- UIM 
 
Uniformitat i material /vals de compra: S’ha tramitat petició de material. 
 
 
Fora bó! que a aquestes reunions pogués venir un representant d’infraestructures, ja què tot 
el que afecta a edificis queda a l’aire! I també un representant de la Tècnica, nou culpable de la 
majoria dels temes que queden per resoldre. 
 
L’agraïment als caps per les seves respostes, i com diu una gran persona: per aquestes 
trobades i intercanvi d’opinions a 45 pulsacions. SALUT! 


