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REUNIÓ A LA RPG 27/04/2016        

-FIGUERES- 

El comissari de la RPG fa una petita introducció manifestant que tots els organismes s’estan posant 

les piles per abordar la problemàtica dels barris gitanos al municipi de Figueres. Que en el darrer 

episodi on varen resultar lesionats dos companys, la prefectura va reaccionar molt positivament 

donant suport des del minut 1 l’actuació dels companys. I que, tot i que han sol·licitat penes més 

elevades davant aquests casos, els fiscals sostenen que no es poden sortir més enllà del Codi 

Penal. 

L’Alfons, Cap de l’ABP de Figueres, fa una exposició cronològica aportant dades des de la reunió 

del febrer en el brífing (amb una assistència de més del 90% de la comissaria amb els Caps de la 

Regió i ABP) fins al darrer incident, on valora positivament les mesures adoptades ‘in crescendo’ 

de l’ABP: mesures com un interlocutor per escamot, potenciació en les investigacions (entrades 

amb ordres judicials, Arro més persistent, reunió amb el Consell de Savis quan l’Inspector creu 

convenient i no quan ho exigeixen des del Consell...) 

Considera que s’ha fet un pas enrere amb les declaracions de l’Alcalde en funcions, el Sr. Casellas, 

en els mitjans de comunicació i que en cap cas han estat recolzades pels comandaments del Cos. 

Tampoc no admet la no comunicació per part de la Jutgessa del cas en prendre declaració a un 

dels imputats en les lesions dels companys i deixar-lo en llibertat. Fet denunciat a la Fiscal 

Coordinadora amb la conseqüent reobertura del cas per valorar un possible enduriment de la pena. 

Davant de totes aquestes valoracions, manifesta que continuaran en la mateixa línia de suport vers 

els agents de l’ABP de Figueres i adoptaran noves mesures per intentar pal·liar que els barris 

gitanos actuïn al marge de la Llei: 

1.- No es faran més patrulles mixtes de 2 agents, sinó que es faran conjuntes de 2CME + 2PL; més 

presència policial amb brigades de l’Ajuntament (neteja, grues...), Pla de Barris per prevenir el tràfic 

de marihuana. 

2.- Formació de l’ARRO en emmanillament, contenció i reducció. 

3.- Instal·lació de càmeres per part de l’Ajuntament a les entrades i sortides dels barris conflictius i 

de videocàmeres perquè les patrulles puguin gravar les seves actuacions en aquests barris. 

Davant la petició de la Trisindical d’instal·lar càmeres al pàrquing de darrera de la 

comissaria (per diverses trencadisses de llunes a vehicles de companys) considera 

adient i coherent fer la sol·licitud a l’Ajuntament. 


