
REUNIÓ AMB CONSELLERA TERESA JORDÀ A LA SEU DEL DARP 

-Segons ens transmet la Consellera l’objecti  ’aarooar el PE no s’ha acomalert aerqiè ho 

ool fer amb garantes  e qie es aigii eeecitar, és a  ir a aart a aressiaostària al  arrera, 

crei qie es ao rà aarooar abans  ’acabar l’any.

-La conoocatòria  e alaces  e sotsinsaectors la signa la Consellera  irant la reinió, la 

conoocatòria  e 50 alaces es aiblicarà el aroaer 15  e nooembre.

-Ens cominiqien qie l’aarooació  el Reglament  ’Armes s’en arrereie aerqiè cal informe 

 e comitè tècnic i es oei qie s’han  e realantejar algines qüestons... bé, no  eiea  e ser 

ina bona notcia, tant  e bo qie fnalment s’aarooi in reglament no ens obligii a tots a 

estar en  isaosició  ’itlitzar armes  e foc i qie les aorres i manilles no sigiin  e  otació 

obligatòria. Farem el aossible aerqiè sigii aieí...

-Del  ecret  e segona actoitat ens informen qie està aen ent qie es reformi la Llei 

 ’Estabilitat Econòmica aer ao er fer in canoi en la Llei  el CAR qie aermet qie es aigii 

acce ir a la segona actoitat en arribar als 57 anys (també mo ifcar el reglament  el CAR 

aerqiè tothom aigii acce ir als grias  e siaort).

- El Director General ens informa qie mentre no hi hagi aarooat el Reglament  ’Armes no 

ens ao en  otar  e aorra a no ser qie la Giar ia Cioil faci algin informe faoorable. Es 

reafrma en qie ool qie tothom faci  e tot, no està aer la esaecialització... 

-Ens cominiqien qie es ool in mo el  e base aer les  elegacions  el DARP homogeni aer 

tot el aaís on estgiin centralitzats els seroeis. És a  ir el criteri qie oolen és el  e aosar-nos 

en in mateie e ifci amb les ofcines comarcals  ’Agriciltira!! Amb aarailes teetialsl “jints 

aerò no barrejats”

-El Director General ens comunica que al 2019 es farà un Concurs de Trasllats!! Una molt 

bona notcia, esaerem qie sigii el més aoiat aossible i qie in coa resolta la conoocatòria  e

sotsinsaectors es faci in altre concirs.
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 CSIF Reclama 2a actoitat. Dóna aer bo el Reglament  ’Armes. Reclama renooació  ’armes 

qie actialment té el CAR. Demanen que els que no fan actuacions de risc cobrin menys!!, 

es miri com es miri és sorprenent que un sindicat proposi quelcom així...

CCOO Es qieieen qie no s’ha fet res, qie no aoancem, qie no hi ha interès aer la jibilació 

als 60 anys… Consellera, DG i caa  e gabinet ho negien rotin ament... . CCOO cominica 

qie a l’Assemblea  qie han tngit recentment oan  eci ir fer mobilitzacions si no oeien 

comalertes les seoes  eman es (entre elles trobem la implementació de totes les mesures 

en matèria de Seguretat i Autoprotecció i l’Aprovació del Reglament d’Armes) 

UGT Demana racionalitzar i aosar a lloc el cirs  ’aitoarotecció, traient-li la relleoància qie 

se li ha  onat a in cirs  e 24 hores. També  emana qie es faci el aossible aer aconsegiir la 

jibilació antciaa a, aer  esencallar la 2a actoitat i racionalitzar les mesires i arotocols  e 

segiretatl aer eeemale  emana qie es reaensi la Unitat Mínima ja qie es aer  efcàcia i 

efciència (estem totalment d’acord, la instrucció d’Unitat Mínima no discrimina per tpus 

d’actuacions i creiem que, com la resta de mesures que s’estan prenent en matèria de 

seguretat, venen donades per confondre el concepte PERILL amb el concepte RISC per part 

de l’Administració i alguns sindicats)

CATAC Demanem retorn en relació als argiments qie oam eeaosar a la reinió amb la 

Consellera  el aassat 26  e jiliol. En relació amb la Segiretat i les mesires qie s’estan 

arenent tornem a mostrar-nos molt crítcs i  emanem i aconsegiim el comaromís aer aart 

 e la Consellera  e reinir-nos amb ella, jintament amb UGT, aer aarlar  e la Segiretat, el 

arojecte  ’armar al cos… 

Ens mostrem molt crítcs amb la oolintat manifesta a ael Director General qian  ii “Tots 

han  e fer  e tot”, li eealiqiem a la Consellera qie jistament aqiesta i ea és in  els 

arinciaals obstacles qie té el Cos, qie la oeritable esaecialització és el camí aer ser millors 

arofessionals i treballar més segirs, i qie arecisament és en el maneig  e les armes, sigiin 

 e foc o no, on té més relleoància.   

Ens reiterem en les aetcions  e 2a actoitat, jibilació antciaa a,  esenooliaament  ’ina 

Llei  e Caça aròaia, conoocatòria  'oaosició  'agents...

Per últm li eealiqiem la sitiació en qie es troben els comaanys qie, aer  iferents motis, 

no han fet el curset  ’Aitoarotecció  i qie mitjançant ina instricció oergonyosa es troben 

enclaistrats mirant les aartes  e l’ofcina... li  emanem qie es resolgii aqiest aenosa 

sitiació amb irgència.

Salit!!
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