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COMUNICAT SOBRE LES MESURES EXCEPCIONALS AGORA 
 

 
Ahir ens van convocar d’urgència a tots els sindicats representatius per comunicar-nos que 
avui sortiria una instrucció del Director General de la Policia decretant el nivell màxim 
d’alerta del Dispositiu Àgora, aquest dispositiu en alerta màxima comporta certs canvis de 
planificació i de condicions de treball dels agents destinats a les USC, Ordre Públic, i les 
UI. De moment no afecta als agents destinats a Trànsit. 
 
Segons els nostres dirigents i caps policials, la excepcional situació sociopolítica ens obliga 
a realitzar un esforç de personal important i cal modificar les freqüències horàries de les 
unitats del cos detallades al paràgraf anterior, adjuntem al comunicat el quadrant que ens 
van entregar (dels 5 escamots de Q5 i dels 3 de Q3 passarem a 3 escamots A,B i C, treball 
de 12 hores, 4 dies de treball, 2 de festa), les oficines de suport assignaran avui a la gent 
als nous escamots i el canvi es farà efectiu demà (22 de setembre de 2017) 
 
Encara no ens poden dir com compensaran aquestes hores d’escreix, fer qualsevol 
afirmació sobre això seria enganyar al col·lectiu, doncs actualment no saben que és el que 
ens podran oferir. Per tant, ho haurem de negociar amb posterioritat, com ha succeït amb 
el Dispositiu Cronos. 
 
Aquest dispositiu neix com una eina preventiva, es centrarà en la protecció de locals de 
partits polítics, edificis oficials, seus judicials, domicilis particulars de persones rellevants, i 
actes públics.  
 
Vam demanar que les ordres que hagin de seguir els agents al carrer siguin clares i 
entenedores. En aquest sentit, la voluntat dels nostres comandaments es que 
l’escala bàsica demanin instruccions abans de cada actuació, hi haurà membres de 
l’escala executiva i superior de guàrdia les 24 hores per donar totes les ordres 
necessàries. Ara, més que mai, cal aprofitar que som un cos jeràrquic i seguir les ordres 
que ens donin els nostres superiors, si seguim aquest criteri, el màxim responsable de les 
actuacions sempre serà el Major del CME. 
 
Per qualsevol dubte que tingueu sobre el que està passat no dubteu a trucar els nostres 
delegats, al sindicat, o al telèfon que porta la responsable de l’Àrea Jurídica del CAT.  
 


