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REUNIÓ REGIONAL DEL 19-09-2017 
 
 
1- PAP’S: USPAC sol·licita dades estadístiques d’assumptes personals concedits i 

denegats per destinació Així com els serveis mínims per destí per tal que la 
denegació de PAP’S per necessitats de servei sigui transparent i objectiu. 
 
Tots els agents hem viscut situacions amb els AP difícils d’entendre i és per això 
que USPAC lluita per clarificar els criteris per gaudir dels nostres drets laborals. 
El comissari diu que no poden gestionar els AP de forma diferenciada a la resta de 
regions i ens convida a elevar-ho a prefectura. Així ho farem!!! 

 
2- Agents sense armilles antibales. Aquest punt va ser tractat al Consell de Policia 

en data 14-09 ( https://www.uspac.cat/noticia/consell-de-la-policia-14-09-2017 ). 
El Comissari Milán no té més informació. Cal fer un concurs per repartir la resta 
d’armilles (1,8%). Es parla de final de 2017 per disposar d’aquest material, data 
que ens genera, com a mínim, molts dubtes. 

 
3- Seguretat a les comissaries. Sol·licitem que de la mateixa manera que es revisa 

els protocols de seguretat dels agents  en el nivell 4 també es revisi el nivell de 
seguretat de les comissaries.  
Citem exemples d’ABP Olot (desperfectes vehicles particulars, problemes càmeres, 
barreres, tanca posterior,...) Palafrugell (il·luminació, barrera visual), la Bisbal, 
L’Escala ( barrera visual,...), i surten a la conversa La Jonquera (càmeres, peixera, 
vegetació,...), Girona, Salt (aparcaments exteriors) i alguns altres destins amb 
problemes similars,...  
La resposta de la RPG és que tenen coneixement de les mancances i es treballa per 
transmetre-les i efectuar millores però no depèn de la regió. 

 
4- Desplaçaments unipersonals. Rebuda resposta escrita de la DGP justificant 

aquest desplaçaments, sol·licitem que no s’obligui a ningú a realitzar-los de forma 
involuntària, fent extensiu el criteri de l’ABP de Figueres a la resta d’ABP’S.  
El comissari, davant de la nostra insistència, diu que dins de les limitacions de 
personal de la regió, treballarà per suprimir aquests desplaçaments unipersonals 
no voluntaris. 

 
5- Comissaria de La Jonquera. Es sol·licita informació al respecte. La RPG no te 

informació, no sap la previsió d’inici de la construcció ni quan estarà feta. USPAC 
intueix que va per llarg. 

  
6- Millores dispositiu CRONOS. Vam portar tot un seguits de punts a millorar, 

conscients de que és un dispositiu que no depèn de la RPG però amb la convicció 
de que la RPG  pot introduir certes millores. Les nostres aportacions eren sobre: 
seqüencia de treball; mobilitat dels controls de pas; manca de material; armes 
llargues: activació d’unitats; logística alimentaria; informació; formació.  
 
El comissari es compromet a transmetre el que vam aportar però diu que és un 
dispositiu sobre el que no te competència i considera que no te sentit parlar d’ell 
en aquesta reunió, tot i que està d'acord en que hi ha aspectes a millorar. Ens 
convida a enviar les nostres propostes a prefectura. Ho farem!! 
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7- 1 d’octubre. Li transmetem al comissari el creixent neguit entre els companys, 

especialment els que treballen al carrer fent tasques d'ordre públic i seguretat 
ciutadana, pel que pot succeir de cares a l'1 d'octubre, i en dates prèvies, davant 
la divergència de criteris jurídics dels governs, i la manca de directrius clares i 
concretes per part dels alts comanaments del cos, i demanem que ens doni 
informació que pugui resoldre dubtes.  
 
El comissari ens comunica que ells (a la regió) encara no saben res de temes de 
planificació encara, que en breu ho sabran i les O.S. ho comunicaran als 
interessats en cada cas.  
 
I pel que fa a la forma d'actuar en situacions que es derivin d'aquest tema, el 
comissari ens deixa mot clar que no es deixarà cap mosso a l'estacada. Que en 
qualsevol actuació rellevant (detencions, comisos de material, etc.) se'n farà 
responsable un comanament, que en principi s'adreçarà al lloc en el moment del 
fet. Esperem que sigui així!! No volem ser instruments polítics, i no volem que es 
passi tota la responsabilitat en aquestes situacions al mosso ras que està al carrer. 

 
8- Altres temes tractats a la reunió: 
 
• Diversos problemes d’aires condicionats, que sembla ser que ara, de cares a la 

tardor, quedarà tot solucionat. 
 

• Temes de plafons sindicals que no hi son o no estan retolats. 
 

• Problemàtica per a custodiar menors de reforma escapolits que normalment ha de 
vigilar l'agent de porta. El Comissari està d'acord en que s'ha de solucionar. 

 
• Remodelació de USC Lloret, ja projectada. 
 
• Millores a les garjoles de ABP Girona. Ho porten des d'infraestructura, i s'està fent 

el projecte. 
 
• Menjador Mas “Xirgu”. Ho porten des d'infraestructura, i s'està fent el projecte. 
 
• Obres realitzades a Sala. La setmana vinent s'espera que finalitzin. La valoració és 

positiva, ja que s'ha guanyat en estètica, economitzar l'espai, i sobretot s'ha seguit 
les recomanacions del comitè de riscos laborals per a minimitzar la “lipoatròfia”. 

 
• Problemàtica de l'increment de feina a sala a l'estiu i la incongruència que suposa 

que la sala no estigui dins el pla d'estiu, just al contrari, és un dels destins des dels 
quals es pot demanar marxar a cobrir pla d'estiu en algun altre destí. Ens 
comenten que per incloure la Sala al pla d'estiu ja es van fer gestions en anteriors 
reunions amb la prefectura però la resposta que en van obtenir sempre ha sigut 
que no. Que probablement la solució que aplicaran és la de no deixar marxar ningú 
a cobrir pla d'estiu enlloc més 

 
• Pràctiques de tir insuficients. Hi ha gent que fa 2 anys que no fa pràctiques. El 

comissari ens diu que és cert, que no hi poden fer més, i que aquest any hi ha 
gent que no farà pràctiques. No sembla que hi hagi una solució sobre la taula. 
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