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REUNIÓ RPG    19/10/2018 

(COMISSARI, INTENDENT, REPRESENTANTSADMINISTRACIÓ I REPRESENTACIONS SINDICALS) 

Temes exposats: 
ARRO: 

Tornem a exposar l’ús del whatsapp com a canal oficial de comunicació per canvis de 

torn i horaris.Sense anar més lluny el 12 d’Octubre varen ser convocats sense especificar 

l’horari a l’espera de ser avisats per whatsapp. 

Resposta de l’Intendent Bescomte: és mentida que l’oficina de suport, el Cap i Sotscap 

utilitzin aquest canal. Per tan, si els Caps i Suport utilitzen el canal oficial i després 

sergents i caporals utilitzen el whasapp, això a ells no els hi afecta. Ja que, NO hi ha cap 

obligació a pertànyer a cap grup de whatsapp de treball NI el doble tic és senyal d’estar 

avisat. 

Tanmateix CAT i SPC volen informar que NO hi ha cap ordre escrita d’obligatorietat 
d’haver de contestar trucades telefòniques, en el nostre telèfon personal, que es 
puguin rebre en jornades festives. 
 
Sol.licitem més formació pels agents de l’ARRO, com per exemple la reiterada petició de 
formació per a actuacions amb disminuïts psíquics. 
 
Resposta de l’Intendent Bascompte: Durant l’any 2018 s’han realitzat : 

- 18 formacions de tir (216 efectius ---si hi ha uns 100 efectius a l’ARRO, significa 
que han passat 2 vegades en el que portem d’any---) 

- Tècniques policials: 356 efectius han realitzat aquestes pràctiques (és a dir, cada 
agent ha realitzat 3 pràctiques de 2h) 

- Tàser: 10 efectius han realitzat la formació en 2 setmanes 
- Pels casos de disminuïts psíquics ja es va realitzar aquesta formació amb personal 

del SEM. 
S’excusen que no hi ha més formació perquè hi ha pocs formadors (i els pocs que hi ha 
de tan en tan hi ha fugides,‘desconeixent el motiu’), les pràctiques es realitzen a la Base 
militar on les condicions climatològiques sovint són desfavorables... per tan, no depèn 
d’ells que no es puguin realitzar més. 
 
 Es torna a parlar de l’abrasió dels agents quan es dutxen i de la despesa d’aigua que 
suposa haver d’obrir totes les dutxes del vestuari per tal que es buidi l’aigua que surt 
bullint. 
 
Resposta de l’Administració: es substituirà una aixeta PRESTO per una termostàtica de 
la dutxa del vestuari de dones per comprovar si obrint aquesta aixeta i fent el buidatge ja 
funcionaria correctament, per llavors fer el mateix amb la resta de dutxes. 
 



  

SPC CAT 

 
 

TRÀNSIT: 

 Es demanen explicacions sobre la Graella del Parc Mòbil i la seva utilitat, ja que es 
tracta d’una feina que ja realitza el Servei d’Administració. 
 
La respostaNO ens convenç, ens diuen que són bases de dades on s’extreu informació 
diferent: la PGME i aquesta nova aplicació. Els diem que els mossos que realitzen 
aquesta tasca van a l’Administració, demanen les dades i copien EXACTAMENT el mateix  
a la graella del nou aplicatiu. 
El nostre parer és que es tracta de duplicar feina i el Servei d’Administració es nega 
(amb raó) a fer la mateixa tasca en dos aplicatius diferents.  
Per tant, el mosso, que es chico para todo, que faci ara d’escribano. 
 
 Es demana ampliació de menjador i canvi de nevera per una més gran. 
 
Resposta de l’Administració: Tot allò que suposi fer obres no depèn de la Regió sinó de 
l’Area de Planificació i Estructures del Departament. Ells ho sol.liciten i mitjançant el RAM: 
Reforma, Amplicació i Millora queden els expedients sotmesos a licitació. 
 
RIPOLL: 

Exposem el neguit dels agents d’aquesta ABP per una suposada carta rebuda on 

suposadament hi havia unes amenaces terroristes cap els agents d’aquesta comissaria. I 

el malestar de no rebre cap explicació al respecte i dur-ho tot amb secretisme. 

Resposta del Comissari Milán: es mostra molest pel fet que dubtem que si hi hagués 
alguna amenaça cap els seus agents ELLS serien els primers en interessar-se per la seva 
seguretat. Vers la carta, ens ha mostrat uns retalls de diaris on es sol.licita més 
contundència contra l’islamisme però cap amenaça contra els mossos. El Comissari 
assegura que es va donar un briffing en els diferents torns explicant l’existència d’aquesta 
carta i el contingut de la mateixa. 
 
OAC SALT: 

La queixa ve donada no pel desplaçament dels agents de Banyoles per realitzar aquest 

servei sinó per la sensació que hi ha companys a Salt amb el curs d’OAC que no volen 

realitzar aquest servei i llavors altres agents han de fer aquest desplaçament per cobrir 

aquestes mancances. 

Resposta de l’Intendent Bescomte: els agents de Banyoles pertanyen a l’ABP de 

Girona i per tant, si calen efectius a Salt s’han de desplaçar. No és cert que els agents 

d’allà no vulguin realitzar aquest servei, sinó que és el mal endèmic del cos de manca 

d’efectius generalitzada. 
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TEMA MENA:S’ha institucionalitzat que els menors dormin a les comissaries. La 

Fiscalia de Menors de Girona es desentén de solventar aquesta situació, el Síndic de 

Greuges s’ha interessat per saber com s’efectua la recepció d’aquests menors per part de 

la policia, però no hem rebut resposta al respecte. 

Aquest any han arribat a Catalunya 2700 Menas i les Unitat Centrals d’Investigació es 

troben realitzant la pertinent investigació del perquè arriben sovint amb roba de marca, 

telèfons mòbils amb dades, diners en efectiu i sovint amb bitllets de tren pagats d’altres 

comunitats autonòmiques fora de Catalunya. 

Per part de la Regió, cada cop que rebem menors a Girona, denuncien els fetsal director 

Ballesta i la Cap de la DEGAIA, que estan al cas d’aquesta problemàtica, que de moment, 

no hi ha solució immediata. 

TEMA ORDRE PÚBLIC DE L’1 D’OCTUBRE:El dispositiu va ser suficient i correcte tal i 

com varen manifestar els Caps a la premsa i el Conseller al Parlament. Varen haver 22 

efectius d’Ordre Públic a Girona. Davant qualsevol incident la Regió no decideix res sinó 

que deriva a la CECOR. 

TEMA REFORÇ A LES DESTINACIONS JONQUERA, PORTBOU, L’ESCALA:on la 
norma general és que hi hagi 1 sol agent per vigilància de l’edifici i alhora agafar 
denúncies als ciutadans. 
 
Resposta: “Som els que som”. No poden destinar efectius a una destinació per deixar 
amb mancances unes altres. 
 
No estem d’acord amb aquesta resposta quan hauria de prevaldre la seguretat d’aquests 
agents sols a destinacions sovint allunyades de reforç immediat. 
 
TEMA SEGURETAT A LES COMISSARIES O CENTRES DE TREBALL:derivaran tots 
els casos d’accessos a les comissaries, interruptors i revisió de sistemes de vigilància, 
reformes a les recepcions, accessos pàrquings, àrees de custòdia... a la reunió que tindrà 
lloc el proper 26/10/2018 al Comitè Central.  
Ens queixem de la prohibició que els sindicats assisteixin a aquestes reunions de 
seguretat, tot i que aquesta decisió no depèn de Regió. 
 
TEMA AGENTS SENSE ARMA A LES RECEPCIONS DE LES COMISSARIES:hi ha 
un Comunicat d’Obligat compliment per part del Comissari Milán, on s’exposa que cap 
agent sense arma pot realitzar el servei de recepció del centre de treball; i si fos el cas, 
aquest ha d’estar acompanyat d’un agent amb arma al seu costat. 
 
TEMA MANTENIMENT DEPENDÈNCIES EN GENERAL:Banyoles i Jonquera estan 
pendents d’aprovació les obres de licitació i es preveu el seu inici de reforma a principis 
de l’any 2019. Lloret i Blanes ja consta a Infraestructures la renovació total de la 
comissaria, menjador-vestidor i excloure garjoles; i pintura en general 


