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En data 24 de setembre de 2020, el Gabinet de Coordinació del Pla Operatiu Minerva ha 
activat el seu nivell de màxima alerta.  

D’acord amb aquesta activació i l’augment de recursos que comporta, el Director general de 
la Policia ha emès la Resolució de 24 de setembre de 2020 en relació a la modificació de la 
distribució de la jornada  diària de treball de les persones membres del cos de Mossos 
d’Esquadra en el marc del Pla Operatiu Minerva. 

A fi i a efecte de donar compliment a l’esmentada Resolució, a partir del 24 de setembre de 
2020, vistes les actualitzacions dels informes d’amenaces de la CGINF, realitzada la 
valoració de l’activació i desplegament de recursos d’ordre públic en escenaris similars 
anteriors i sempre amb l’objectiu d’optimitzar els recursos d’ordre públic de la PG-ME tot 
adequant-los a la previsió d’escenaris, cercant la menor afectació possible a la conciliació 
familiar dels efectius interessats i sota la directriu de fer una activació progressiva i eficient 
de les dotacions policials, s’estableixen les normes d’activació següents: 

• Suspendre temporalment el comunicat intern PREP 4746/2016 del cap de la 
Prefectura, en allò referent a la necessitat de comptar amb una antelació mínima de 
set dies per activar el nivell 3 d’ARRO mentre es mantingui el nivell d’Alerta màxima 
del Pla Operatiu Minerva. En aquest sentit, s’habilita el cap del dispositiu, comissari 
cap de la CSUCOT, per a fer aquesta activació en qualsevol moment, procurant 
sempre que sigui amb la major antelació possible atenent les informacions disponibles. 

• S’habilita igualment al cap del dispositiu per tal que, si s’arriben configurar escenaris 
d’ordre públic de màxima complexitat durant diversos dies estableixi, sempre amb la 
major antelació possible, el canvi de planificació de les ARRO a un quadrant 4D, en 
què cada àrea distribuirà els seus efectius en tres escamots per a possibilitar una 
cadència de 4 dies de festa i 2 de treball. 

Aquestes mesures es mantindran vigents fins a nova ordre, o per defecte, fins a la 
desactivació del Pla Operatiu Minerva en el seu nivell de Màxima Alerta. 

Donin trasllat d’aquesta informació als serveis afectats sota la seva dependència. 
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