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REUNIÓ RPG    19-09- 2017 

 

(COMISSARI, INTENDENT, CAP ADMINISTRACIÓ RPGI & REPRESENTACIONS SINDICALS) 

    Inicia la reunió el Comissari Milán manifestant 3 punts: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temes exposats: 
 

 
FIGUERES 

- Revisaran la zona freda per tal de garantir la seguretat quan s’està fent 
manipulació. 

- Zona “d’espera” per menors no detinguts: és un tema preocupant ja que es troben 
a dependències a l’espera de ser recollits. Davant d’un possible escapoliment 
l’agent de porta no seria en cap cas el responsable sinó que seria la Institució del 
CME. 

- Davant de l’aire condicionat, l’Administració respon que estan aprovats els 
pressupostos per arreglar l’avaria i tan bon punt arribin les peces a bescanviar, ho 
arreglaran. 

1.- Del tema de la celebració del referèndum de l’1 d’Octubre com el Conseller ja va 
deixar clara la seva postura en el Consell de la Policia del 14/09/17 (“S’ha de separar 
l’acció política que es viu actualment de la tasca policial que desenvolupa el 
CME, allunyant-se del debat polític i respectant la tasca de la Policia Judicial 
que desenvolupem”) 

NO es parlarà d’aquest tema en aquesta reunió , tot i que, (sense entrar a 
debat) vol deixar constància que en breu el Director General ha d’emetre una 
Instrucció deixant clares les premisses i que, igualment, davant qualsevol 
dubte/actuació complicada de l’1-O hi haurà els comandaments per decidir i prendre 
les responsabilitats pertinents. 

2.- Del tema CRONOS no es parlarà en aquesta reunió , ja que en el Consell de la 
Policia es va acordar una reunió per parlar només d’aquest dispositiu amb les queixes 
i dubtes sorgits. No ha volgut entrar a parlar de cap cas en particular i ens deriven

 a trametre tots els casos a la Subdirecció de Recursos Humans. 

3.- No es parlarà de cap punt que no es trobi en l’Ordre del dia, quedant exclòs els 
“Precs i preguntes” que ens han fet arribar els afiliats en darrer moment. Ens deriven 
al seu e-mail pels temes que hagin pogut quedar penjats i en breu els hi farem arribar. 
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Les queixes sobre la seguretat de l’edifici i perimetral deriven  la consulta a 
l’Ajuntament de La Jonquera per podar els arbres i a la Comissió d’Infraestructures en tot 
el referent a accessos, vehicles estacionats, vidres a les finestres, reixes a les finestres 
dels vestidors... 

TRÀNSIT FIGUERES, LA JONQUERA I SALT:  

 

 
LLORET DE MAR: 

- El tancament amb clau sistemàtic de la porta del Caporal de l’OAC de Lloret, quan 
aquest comandament no hi és, ens manifesten que, segons el CAP de l’ABP, 
aquest tema ja està solventat. Esperem que sigui veritat ja que és un problema que 
arrosseguem de fa més d’1 any. 

- Sol·licitem suros sindicals destinats exclusivament a Informació Sindical i 
l’Administració ens confirma que rotularà dos plafons a tal efecte. 

 

 
MUGA 0: 

- Es mostren satisfets per la instal·lació de pilones i seguretat perimetral. (Sort que 
ho reclamem des del 2015 ) 

- L’aire condicionat de la Planta baixa, l’Administració sap d’aquesta avaria i es troba 
en situació de solventar-ho el més aviat possible. 

- Per la millora del menjador, es deriva la consulta a  la Comissió 
d’Infraestructures 

 

 
UI ROSES: 

Es sol·liciten explicacions davant la NO detenció dels autors d’un delicte d’una actuació 
“problemàtica” a l’estiu on es varen produir diversos incidents. 
L’Intendent ens informa que l’actuació policial dels mossos va ser impecable, el Cap de 
l’ABP va trucar al Jutge no per preguntar-li si procedia o no a la seva detenció sinó que li 
sol·licitava la manera més adient perquè els autors tinguessin una pena més conseqüent i 
no una posada en llibertat al dia següent. 
Segons el que ens informa el SotsCap aquesta espera en la seva detenció va ser crucial 
per detenir en dies posteriors a més persones vinculades amb el mateix delicte. 
 
 

 
ARMA LLARGA 

Davant la petició de més armes llargues ens responen que els han arribat 24 armes que 
han estat repartides entre del diferents OCD’s i ABP’s. 
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TIR:
 

  

Reconeixen que hi ha agents que no han efectuat la pràctica de tir i porten més de 2 anys 
sense tirar. ( AQUEST ANY SÍ QUE RECONEIXEN MANCANCES I L’ANY PASSAT 
QUAN VAREM EFECTUAR LA QUEIXA AMB DADES QUE CANTAVEN PER SÍ SOLES 
ENS VAN DESACREDITAR ) 
 
L’excusa per defecte: plou i fa vent a la nostra comarca... no disposem més que 1 dia a la 
galeria de tir de l’ISPC...  a St.Climent a vegades per maniobres anul·len la pràctica...  
 
Instem també que l’ARRO porta molt de temps sense efectuar pràctiques de tir i formació 
(justament AQUESTA setmana l’han reiniciat) 
 
 

 
PERMISOS (AP) DENEGATS SISTEMÀTICAMENT: 

Sol·licitem uns criteris clars i donar a la llum els mínims requerits a cada ABP per denegar 
els permisos d’assumptes personals. El Cap de l’RPGirona ens manifesta que ell no 
disposa d’aquests mínims perquè és la idiosincràsia de cada ABP la que valora concedir-
los o denegar-los.  

Ens queixem que és molt arbitrari i ens deriva al Consell de la Policia, on el 14 de 
setembre es va exposar el mateix malestar i només podem recomanar que : 
 
DEMANEM PER ESCRIT TOTS ELS AP’S I ACUMULEM LES DENEGACIONS, és 
l’única manera que podem justificar que això és real perquè per ells les estadístiques 
parlen per si soles i no hi ha denegacions sistemàtiques ni evidentment la justificació de 
“No demanis a l’estiu que no es donarà cap AP”. 
 
 

 
PATRULLES UNIPERSONALS: 

Tot i saber que el Conseller en el darrer Consell de la Policia va deixar la veda oberta a 
realitzar patrulles unipersonals per “fer gestions”, es prega al Comissari que almenys en la 
seva Regió no admeti aquesta pràctica per no haver d’empenedir-nos a posteriori quan hi 
hagi una desgràcia. 
El Comissari intentarà complir-ho en la mesura que li sigui possible. 
 
US RECOMANEM QUE DAVANT D’AQUEST FET ENS FEU ARRIBAR TOTS ELS 
DESPLAÇAMENTS UNIPERSONALS QUE VOLGUEU DENUNCIAR PER POSAR-HO 
EN CONEIXEMENT DEL CAP DE L’RPGI. 
 
 
 
 
 


