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REUNIÓ RPG    27/03/2017 

    Inicia la reunió el Comissari Milán informant de la instal·lació de dos contenidors per al 
dipòsit de substàncies decomissades a Figueres i a l’edifici de l’Arro; de la neteja de 
dipòsits judicials i deixalles de les diferents ABP; i dels canvis estructurals i recol·locació 
dels diferents grups que hi haurà a l’edifici de Vista Alegre que s’aniran produint poc a poc 
per una millora logística i adequació de l’espai per una millora comú. 

(COMISSARI, INTENDENT, CAP ARRO, CAP ROSES, CAP L’ESCALA, CAP DE LA SECCIÓ DE 
RECURSOS HUMANS i ADMINISTRACIÓ RPGI & REPRESENTACIONS SINDICALS) 

   Se sol·licita aixecament d’una acta de les reunions realitzades perquè quedi constància 
del què s’ha parlat i no haver de repetir sempre les mateixes mancances sol·licitades 
reunió rere reunió però declinen aquesta tasca als mateixos sindicats. Ells ja envien acta 
de la mateixa  a Prefatura i no consideren necessari que nosaltres tinguem una còpia de 
la mateixa. 

Temes exposats: 
 

· Davant la queixa de realitzar desplaçaments unipersonals per cobrir L’Escala amb 
agents de Roses manifesten que la manca d’efectius ve donada en gran mesura pels 41 
efectius que es troben en segona activitat (places en segona activitat de tota la Regió) i 
per les adaptacions als llocs de treball, això comporta que no es disposi de més efectius 
per realitzar aquests desplaçaments al·legant que tenen ordres de no aturar-se a cap 
servei que es puguin trobar in itinere i es troben comunicats en tot moment. De la mateixa 
manera que no es pot garantir el trasllat de detinguts amb més d’un  efectiu per què no es 
poden permetre el luxe de desfer una patrulla i quedar-se sense una dotació d’USC. 

ROSES / L’ESCALA:  

D’aquesta manera es tapa un forat com és la manca d’efectius deixant palesa una manca 
de seguretat, estant en Nivell 4 d’alerta antiterrorista. 

· Davant l’amenaça terrorista de Nivell 4 no considerem adient que la custòdia de l’edifici 
la faci un agent de Policia la Local sense arma, ens responen que no es troba a les seves 
mans ja que l’edifici és de Policia la Local.  

Resposta no acceptada ja que agents del Cos de Mossos d’Esquadra es troben fent 
servei en aquesta comissaria. 

 

· Se sol·liciten mesures de seguretat en l’edifici i ens informen que estan estudiant la 
manera de posar una alarma volumètrica exterior. 

PORTBOU: 
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· En relació a l’inici de servei a Figueres quan realitzen hores de romanent, ens 
manifesten que NO s’hauria de produir aquest fet ja que haurien d’iniciar servei a Portbou 
directament. 

· La sol·licitud d’un vehicle 4x4 no és possible per la manca de flota existent i menys que 
sigui mampara, ja que no existeix a Mossos cap 4x4 amb mampara, si es vol s’hauria 
d’elevar la petició a Direcció General. 

· S'està esperant la instal·lació de l’alarma volumètrica per part de Ajuntament. 

 

· Se sol·licita poder estacionar a la zona verda però la resposta és clara, cal estar 
empadronat i disposar de l’impost de circulació del municipi per poder gaudir de la zona 
verda gratuïta. 

VISTA ALEGRE: 

· Davant la manca d’espai als vestidors NO hi ha possible redistribució i l’espai és el que 
hi ha. 

· Davant una millora de les condicions de les garjoles, segons els Caps tot és correcte 
però miraran d’instal·lar un mirall a la sortida del pàrquing per facilitar els accessos. 

· Davant la petició de lliurar material de motorista als agents de proximitat responen que 
no és possible hores d’ara i que en cap cas estan obligats a realitzar el servei en 
motocicleta. 

 

· Davant la queixa per la manca d’efectius i seguretat només ens poden respondre que 
s’està requalificant el terreny i que llavors es podria parlar de millores, abans no. 

LA JONQUERA: 

 

· S’exposa la problemàtica i queixes rebudes pel model d’OAC establert a Blanes, de les 
reunions mantingudes amb el Cap, de les possibles solucions proposades amb una 
resposta negativa per part del Cap de Blanes a tot possible canvi al respecte. Exigim un 
criteri unificat per la roda establerta a l'hora d’escollir els agents que han de passar 
obligatòriament a Q3 durant 1 any a l’OAC ja que sembla impossible modificar aquest 
model establert tot i que considerem que no és gaire eficaç. El Comissari manifesta que 
mirarà de trobar una solució. 

BLANES: 
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· Tornem a insistir en el fet que NO es volen fer canvis de torn voluntaris en torn de 
tarda/nit al·legant que no es pot superar 1/3 anual però en canvi sí que es permet NO 
respectar el decret horari quan es convoca a tot un escamot a les 5h de la matinada (quan 
l’horari d’inici al servei SEMPRE és a les 6h) per ser festes locals, o també es permet 
realitzar un VAR15 NO respectant el descans de 12h i per tant NO complint el Decret 
horari novament. 

ART GIRONA: 

La resposta és clara per part dels Caps: que sol·licitem a la Subdirecció de Recursos 
Humans l’anul·lació del punt novè de l’acord de garanties i compensacions de 5 de Juliol 
de 1996. Resposta gens acceptada perquè tal i com diu l’escrit del 1996 és un acord per 
establir les nostres garanties com a treballadors i que l’Administració NO ens pugui 
planificar per decret més d’1/3 de la planificació de nits. El que sol·licitem és que es deixin 
d’interpretacions i que quan sigui VOLUNTARI per part de l’agent es permetin fer aquests 
canvis i no únicament quan sigui en benefici per la casa, com els dos casos exposats 
anteriorment. 

 

· Tot i que a la reunió amb la DGP amb datat 23/2/17 varen afirmar que les permutes de 
servei (DAD62) un cop signades i en cas de baixa d’un dels agents NO s’ha de retornar al 
servei inicial de cada agent. A la RPG consideren que sí que ho poden fer, aplicant el 
corresponent coeficient multiplicador. Elevarem aquesta irregularitat als responsables de 
la DGP perquè ens ho facin arribar per escrit. 

SRC / ST.FELIU DE GUÍXOLS: 

· Davant la petició d’esclarir els brífings de la SRC  i del seu “contingut”, la resposta és 
que és decisió de cada Cap la realització o no dels brífings. 

 

· Intentem exposar les queixes però el Cap de l’Arro fa una exposició prèvia de com està 
estructurat el tir: 

ARRO: 

- Disposen de la galeria de l’ISPC (1 dia a la setmana) i de la base de St. Climent (2 
dies a la setmana i ara estan aconseguint que siguin 3) 

- Passen 16 persones al dia en 4 grups de 4 persones cadascun 

- S’inicia amb un recordatori de 20’ de formació en sec i es continua amb una 
pràctica tàctica de 1h’10m. Comptabilitzant igualment 2h per l’agent per si sorgeix 
qualsevol imprevist. 

- L’hora d’inici és inamovible i qualsevol tardança es veurà afectada en la disminució 
del temps de la pràctica per no destorbar els grups posteriors. 
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- Si sorgeix alguna problemàtica individual excepcional, no s’aturarà la pràctica. 
S’anotarà en un llibre de supervisions i aquella persona serà convocada per un 
altre dia per realitzar la sessió més personalitzada. 

 

Ens trobem amb la problemàtica que sempre que volem parlar de les mancances del tir 
estem errats en les nostres queixes, els nostres afiliats ens informen malament i els 
ímputs que ells reben del tir i de com ho fan són molt positius. 

No només no accepten que realment no han realitzat les 2 pràctiques anuals obligatòries 
establertes per llei, no accepten en el canvi de procediment per part dels monitors que van 
a pinyó tan personalment (que no tenen ni temps de fer 18 ni WC) com alhora de realitzar 
la pràctica que van i fan anar a tothom de bòlid i a contrarellotge; ni tan sols fer una 
retrospecció en el temps només d’1 any enrere i admetre que per algun motiu abans 
funcionava tot correctament i ara no. Només hem de lligar caps i veure quina és la peça 
que no encaixa. 

Només podem treure aigua clara en el fet de la imputació horària on l’Intendent 
Bescompte afirma que s’han d’imputar les hores empleades reals: sumant el 
desplaçament més les 2h de pràctica del tir. I que davant qualsevol negativa per part 
d’alguna oficina de suport, li fem arribar. 

El temps no ha estat de la nostra part i no hem pogut parlar de les queixes de les 
pràctiques de procediments. Es farà una reunió amb el Cap de l’Arro i la posarem en 
coneixement quan es dugui a terme. 

 

Ens informen que el Contenciós presentat per diversos sindicats en relació a les possibles 
irregularitats en les guàrdies presencials de les ABP’s per les unitats d’investigació NO HA 
ESTAT ADMÈS (15/03/17) i no és possible recurs al respecte. Actuen segons dret i no 
accepten cap comentari sobre les mancances de les guàrdies nocturnes, patrulles 
unipersonals els dilluns i dimarts per manca d’efectius a l’estar de festa per la guàrdia del 
cap de setmana, ni possibles discrepàncies al respecte.  

UI: 

 

· Davant la petició de 4x4 a La Jonquera i Ripoll per la seva extensió i orografia del 
terreny ens responen que NO és possible, la flota de vehicles és la que hi ha i no poden 
demanar mes. 

SERVEI D’ADMINISTRACIÓ: 

· En relació al lliurament d’armilles ens responen que queden poques per lliurar i que 
lamenten no poder complir amb el termini establert. Les fundes d’armilles que han arribat 
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a alguns agents són de 2a mà però estan rentades i segons ells ja poden reutilitzar-se pel 
seu ús. 

· Davant la queixa de les fortes pudors de clavegueram als vestuaris de Banyoles, ens 
manifesten que aquest problema ja hauria d'estar solucionat ja que fan la neteja 1 cop al 
mes. 

· A la petició d’arreglar la porta del magatzem de Muga 0, que només s’obre manualment 
ja que l’automàtic fa anys que es va espatllar; ens manifesten que això és culpa dels 
fumadors que surten al pàrquing a fumar. Que s’ha arreglat en innumerables ocasions i 
que si està espatllada i/o es queda oberta és per la desídia de les persones que surten a 
fumar. Instem almenys que davant aquesta resposta es desinhibeixi de cap responsabilitat 
als agents de porta en cas que algun dia algú forani a l’edifici accedeixi per aquella porta 
ja que tampoc es busca cap solució al respecte. 

· Davant la petició de la seguretat perimetral de Muga 0 ens trobem amb dues respostes: 
la Cap d’Administració ens deriva a “eleveu aquesta consulta a la comissió de seguretat” i 
el Comissari ens afirma que ja estan demanats unes pilones per substituir les tanques 
grogues provisionals que hi ha ara.   

· En relació als Autos d’Extensions de Sentència, la Cap d’Administració afirma que NO 
agafaran cap fotocòpia dels autos que vagin arribant perquè això ja ho aplicaran ells en el 
PGH. Aquí sí que elevarem la consulta a la Subdirecció de Recursos Humans perquè 
unifiquin criteris entre Regions. 
 

 

             


