
  
 

 
 
 
  

COMISSIÓ GUÀRDIES NO PRESENCIALS 27 NOVEMBRE DE 2015 
 

El divendres 27 de novembre de 2015 es va reunir la comissió de 
guàrdies no presencials. 
 
L'Administració ens indica que les GNP tenen com a objectiu poder 
optimitzar aquelles especialitats amb recursos escassos. S'entén per 
recursos escassos, la relació entre dotació de personal i càrrega de 
feina assignada a la Unitat; no la simple manca d'efectius.  
 
La Trisindical exposa a l'Administració que en els darrers anys, per 
directrius internes, s'han anat potenciant les guàrdies presencials en 
detriment de les no presencials. 
 
L'Administració respon que això es dóna per què, per una banda, la 
presència física dels agents afavoreix una resposta més ràpida a les 
eventualitats que no pas en el cas de les GNP i a més, per què en els 

darrers anys han anat dotant de més personal les diferents especialitats i per tant ja no ha fet falta 
recórrer tant a les GNP per què s'han pogut aplicar altres mètodes de disponibilitat del personal. 
 
La Trisindical hem demanat que les ARRO siguin incloses dins el Pacte de les GNP ja que es tracta d'un 
servei molt similar al d'altres especialitats que sí hi son incloses. Aquesta necessitat d'incloure a ARRO 
també al pacte de les GNP, queda més que demostrada amb la multitud de casos coneguts en que els 
comandaments "obliguen" a estar en disponibilitat als agents, malgrat no en tenen obligació 
normativa. 
 
Des de l'Administració ens expliquen que són coneixedors de la problemàtica d'ARRO i que estudiaran 
la nostra proposta. 
 
Malgrat tot, l'Administració conclou indicant-nos que el seu objectiu és que l'ús de les GNP sigui cada 
vegada més residual reforçant les especialitats amb major dotació d'efectius i promovent l'ús de les 
guàrdies presencials més a nivell regional que no local. 
 
En resum, les GNP van ser creades per suplir la carència del personal que hi havia en aquelles unitats 
especials que es trobaven incloses en la Comissaria General de Recursos Operatius (GEI, BRIMO, ...) i 
que en el moment que es van dotar de més personal, aquestes GNP s’han anat reduint.  
 
Amb l’augment d’efectius a les ARRO, en aquests últims tres anys, la Prefectura no veu necessari que 
s’hagin de fer GNP i, pel contrari, aposten per respectar els dies planificats de descans del personal 
d'ARRO i alhora, envers això, es comprometen a fer una revisió d’aquells protocols interns de cada 
unitat i que s’utilitzen per localitzar als agents en les seves jornades planificades de festa. 
 
Ens convocaran a nova reunió una vegada hagin estudiat totes les propostes.   
 

                                             , la força corporativa dels moss@s! 
 
 
Barcelona, 01 de desembre de 2015 


