
   
 

 

REUNIÓ RPG    27/04/2016 

 (COMISSARI, INTENDENT, CAP ATI, CAP ART, CAP ABP FIGUERES I CAP DE LA SECCIÓ DE RECURSOS 

HUMANS i ADMINISTRACIÓ RPGI & REPRESENTACIONS SINDICALS) 

---UI---  Es demanen explicacions referents a les guàrdies presencials d’UI. El Cap ATI diu que 

l’objectiu no és en principi fer tasques de la seva pròpia unitat sinó prevenció a nivell regional. Els 

serveis s’estudien i planifiquen, donant la màxima informació als agents i que ell personalment 

supervisa i autoritza. Per tant, tal i com es fa és correcte; que és normal que com a novetat la gent 

es mostri reàcia als canvis però que ja s’acostumaran. També recorda que cada Cap d’Unitat 

s’autogestiona la cobertura de les possibles absències a judicis o baixes. 

---SERVEI DUMA--- Ens informa el Comissari que ja s’ha fet l’estudi i hi ha dues propostes. 

Només falta que des de Presidència donin el OK. No hi ha res decidit sobre si es cobrirà només 

amb agents de la RPGI o s’obrirà a altres Regions. Creu que en un parell de setmanes se sabrà. 

---PORTBOU--- El CAP ABP Figueres ens comunica que resta pendent la propera instal·lació 

d’una alarma volumètrica i una càmera que enfocarà vehicle policial estacionat a la porta. Les 

finestres ja estan enreixades. Ens comunica que es farà inici de servei a Figueres perquè han de 

pujar efectius per cobrir el servei i que això beneficia a la majoria d’agents aquí destinats.  

En relació al moviment de provisionals que pot haver per venir a RPGi, fora del pla de costes, ens 

comenta el Comissari que només quadren els agents un cop es faci efectiu el Concurs General, 

però sense cap augment d’agents aquí destinats. 

---ARRO--- Aquesta especialitat realitza un 7X7 i això comporta que durant 7 anys consecutius, es 

doni que les festes senyalades com Nadal, treballi la mateixa unitat i lliuren els mateixos agents. 

L’intendent ens diu que hi ha mecanismes per poder-se demanar festes i lliurar com els APs o 

Vacances, però està obert a rebre propostes per millorar aquest aspecte.  

També mencionar que les armilles que s’estan retirant d’ARRO són les que tenen menor nivell 

protecció, per tant a les furgonetes continuarà havent armilles amb la màxima protecció per 

utilitzar-se a més a més de les que ja tenen els agents. 

---URPA--- Davant la petició de més ordinadors per aquesta unitat, el Comissari ens diu que és 

correcte la relació agents/ordinadors d’aquest servei, que realitzen moltes inspeccions fora de 

l’oficina i que rarament es troben tots els agents d’un torn amb necessitat d’ordinador per treballar,  

i per tant no s’incrementaran. 

---ABP Santa Coloma de Farners--- Hi ha prevista una remodelació a la zona de la custòdia de 

detinguts, on s’habilitarà un despatx per prendre declaracions als detinguts fora del lloc habilitat 

per l’agent de custòdia. 

---SRC---Es farà canvi de material d’acord amb les indicacions o consells relacionats amb la 

lipoatròfia. S’ està estudiant la instal·lació d’un aire condicionat independent de la resta de l’edifici. 

Cap menció als rumors de l’extinció de la Sala de Girona: ni si és cert ni si és mentida. 

Vista Alegre de Girona, 27/04/2016 


