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Sr. Pere Ferrer i Sastre 
Director General de la Policia 
Departament d'Interior 
 
Barcelona, 06 de setembre de 2022 
 
Senyor director general, 
 
   La nostra organització sindical, el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), s'ha 
fet ressò de l'entrevista al Comissari en cap del CME, que el mitjà de comunicació 
Nació digital va publicar el passat dia 21 d'agost d'enguany. 
 
En aquesta llarga entrevista, es van tractar diferents afers relacionats amb la 
seguretat pública a Catalunya, i com els diferents efectius policials del CME la 
desenvolupen dins de cada especialitat. 
 
En un punt d’aquesta entrevista, al Comissari en cap del CME li van plantejar la 
pregunta sobre si s’ha de refundar la BRIMO, canviar la seva estructura, el nom, 
les seves funcions... La resposta del Comissari en cap va ser que preferia parlar 
més dels agents que integren aquesta unitat d’ordre públic, i de la necessitat de 
disposar d’agents especialitats en aquesta tasca de control per garantir la 
seguretat en les concentracions i manifestacions, especialment aquelles amb un 
component violent. 
 
El Comissari en cap, va indicar en la seva resposta que s'ha de garantir als agents 
d'ordre públic una bona formació, i bones condicions físiques i psíquiques per 
garantir que tots estiguin ben preparats. I va afegir que també aniria molt 
bé que aquests agents no es passessin 25 o 30 anys treballant en 
aquestes unitats d'ordre públic, i que, per tant, s'hauria de buscar un 
sistema per renovar als agents que treballen en les unitats d'ordre 
públic. 
 
En relació amb aquesta resposta donada pel Comissari en cap del CME, 
relacionada amb la idea de renovació i posterior canvi de destinació 
dels agents que integren les unitats d'ordre públic al CME (BRIMO i 
ARRO), una vegada han passat uns 25 o 30 anys destinats en aquestes 
unitats, la nostra organització sindical, el Sindicat de Policies de Catalunya 
(SPC), interroga als responsables del Departament d'Interior, sobre si hi ha un 
projecte o estudi previ, per regular un temps màxim de permanència per 
desenvolupar tasques d'ordre públic als agents destinats actualment a les unitats 
de BRIMO i ARRO al CME. 
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En cas de ser així, i tal com ja s'ha proposat per part de la nostra organització 
sindical en diverses ocasions, considerem necessari implementar mesures o un 
sistema que afavoreixin o facilitin la incorporació d'aquests companys, altament 
especialitzats, a altres unitats, ja sigui reflectint una puntuació meritòria que 
reflecteixi específicament la professionalitat i la penositat del servei que han estat 
duent a terme en un concurs, com fora de concurs facilitar-los la incorporació a 
unitats que permeti al cos aprofitar la seva experiència i vàlua professional, per 
una banda, i per l'altra evitar situacions que els puguin perjudicar 
professionalment o personalment. 
 
Per tot el que li hem exposat, li demanem una reunió urgent amb els responsables 
del DI per tractar aquest afer que ben segur afectaria la trajectòria dels agents 
que actualment desenvolupen de manera excel·lent la seva tasca policial a les 
diferents unitats d'ordre públic. 
 
 
 
Atentament 
 
 
 
 
 
 
David José i Mañas 
Secretari General 
Sindicat de Policies de Catalunya 
 


