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13/2018                                                   

 
 

REUNIÓ REGIONAL R.P.C 06-02-2018 
 
 

ABP BAGES 
 
Cadires porta, custòdia i OAC: Denunciem la poca ergonomia i comoditat de les 
cadires que disposem. Ens diuen que són correctes i són les que toquen, ja que 
segons RRLL compleixen normativa. Demanem uns reposapeus, ens diuen que faran 
recompte dels que fan falta i que es compraran. 
 
Pàrquing exterior vehicles personals: Demanem tancar el pàrquing des d’on 
aparquem els vehicles personals. Des d’administració se’ns diu que ja hi ha una senyal 
de pàrquing només vehicles autoritzats.   
Els Caps Regionals veuen amb bons ulls l’opció de tancar el pàrquing i es 
comprometen a estudiar una manera de fer-ho, i que sigui àgil alhora d’entrar i sortir. 
 
Vehicle paisà USC: El Terrano no és apropiat per a fer servei de paisà per Manresa i 
menys a les nits. Se’ns diu que tenim raó, però que aquest vehicle és de propietat i 
que s’aguantarà fins que “peti”. Es comprometen a fer algun canvi amb aquest cotxe, 
i que passi a un altre grup i que USC disposi d’algun altre vehicle. Ho vetllarem. 
 
Microones menjador: Fallen els microones i es col·lapsa alhora de dinar els caps de 
setmana. Des d’administració se’ns diu que ja estan tots 3 un altre cop operatius. 
 
Vehicles ABP: Estat degradable dels vehicles, cada cop tenen més anys i més kms, i 
s’espatllen més. Ens diuen que els primers en canviar, en principi, seran els “Altea” a 
l’octubre d’enguany. Que els Nissan s’acaba el rènting el 21/22 i els Suzuki el 19/20. 
 
Vinils vitralls entrada ABP: Agraïm la feina feta amb els vinils a la vitrina principal, 
però informem que encara quedaria posar-ne a la porta d’entrada i, així completaríem 
una bona feina de cara als companys/es que fan el servei de “porta”. Ens diuen que 
si, que en posaran a la porta, però que si veuen que no és del tot segur i no deixa 
prou visibilitat, el retiraran. Ens sembla correcte. 
 
Centraleta porta ABP: Demanem una centraleta i així puguis marcar l’extensió quan 
truques, com hi ha, per exemple, a la Comissaria de Granollers. Ens diuen que quan 
canviïn els actuals aparells de telefonia estudiaran la possibilitat de que aquests, nous 
aparells, donin aquest servei així alliberar de feina al company del servei de porta. 
 
“Interfono” espatllat: Tenir un tap de bolígraf enganxat amb celo és tercer-
mundista. Es comprometen a arreglar-ho i fer desaparèixer aquesta “xapussa”. 
 
Termòstats “sector OAC”: Se’ns diu que els agents ho vagin regulant. Si continuen 
veient que no funciona i, segueix fent molta calor, que ho comenteu a l’administració i 
ho arreglaran. N’estarem pendents. 
 
Material vari ABP, Lots: quan un lot deixi de funcionar o la seva vida després 
d’haver estat carregat, s’esgota ràpidament, porteu-lo a dalt a l’administració que el 
canviaran per un altre. Al llarg d’aquest any hi haurà compra per part de la casa de 
lots nous. Cables “tablets”: estudiaran una manera que es puguin carregar les 
“tablets” sense poder tenir accés als carregadors.  
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Comisos de marihuana: Fortes olors a la comissaria quan hi ha un comís gran.  
Demanem un contenidor per poder-la guardar sense haver de patir aquestes olors. 
Se’ns diu que impossible. Que a la Regió ja hi ha un espai habilitat a l’ABP Anoia. 
 
Etilòmetres USC: Mal estat dels etilòmetres que tenen USC. Ens informen que els 
responsables d’aquests , són l’ART, i quan els informen que n’hi ha un d’espatllat, el 
canvien per un altre. El nostre consell, quan un no funcioni el porteu a l’oficina de 
suport i que facin els tràmits per a canviar-lo. 
 
Garjoles i porta lateral d’accés: Per motius de seguretat aquests dos punts els 
tractarem als brífings i a les visites sindicals que setmanalment anem fent. 
 

U.I/200 ABP BAGES 
 
Vehicles: Demanem una solució per l’hora d’anar amb 73, no haver de fer-ho amb la 
guantera oberta podent provocar lesions irreversibles en cas d’accident. La resposta ja 
la donarem a les visites que anem fent a la comissaria. 
 
Demanem un canvi de vehicle al grup 200. Porten un skoda fabia amb molt poca 
potència, fent que els companys/es no puguin realitzar segons quin servei i actuació 
amb la “qualitat” que seria recomanada. Ens diuen que això és per les retallades, a 
l’últim rènting es va decidir comprar cotxes més barats per la manca de pressupost.  
 
Farem gestions si dintre de l’ABP hi hagués algun vehicle per poder fer canvi, ja que 
segons quins serveis no necessiten cotxes gaire potents.  
 
Guàrdies Regionals: Demanem que tornin a ser com abans, ja que els efectius 
consideren que anaven millor. Se’ns diu, des del Cap de la Regió, que NO, que o bé 
canvien la instrucció o ell no canvia res de com està ara. 
 

A.R.R.O. 
 
Vehicle 4x4: Insistim que aquesta unitat se li reposi el vehicle 4x4 que tenia. Des de 
la Regió ens diuen que impossible, que la RPC té els vehicles que té i no es pot 
disposar-ne de cap més, ni que aquest hagi petit un accident o s’hagi “mort”. 
 
Vehicle reacció: Molts cops no es disposa de vehicle de reacció per fer DEC. Ens 
diuen que en són coneixedors i que hi ha pocs vehicles i s’ha de “trampejar” com es 
pugui. Companys/es, el nostre consell és que cada cop que hagueu de fer un DEC i no 
disposeu de vehicle reacció, feu Nota Informativa explicant el motiu i ens ho dieu. 
 

U.T.I 
 
Demanem un espai habilitat per fer escoltes telefòniques, ja que és la única UTI que 
no en disposa i les han de fer de qualsevol manera i fent-se malbé l’oïda.  
 
Ens diuen que són coneixedors de la manca d’espai de la comissaria, i estan buscant 
possibles ubicacions per aquest locutori i que si tenim alguna proposta que la posem 
sobre la taula. Els diem que dintre del mateix despatx es podria fer un locutori per dos 
ordenadors i ens diuen que presentem projecte. Avui mateix ens hi posem. 
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ABP OSONA 

 
Càmeres seguretat ABP: Fem una petició, per seguretat l’expliquem a les visites. 
Diuen que traslladaran la petició als Caps de la comissaria, però que el “tema” 
quedarà resolt quan es facin els canvis de les càmeres, entre el 2018-2019. Tot i així, 
hi insistirem, ja que creiem que la seguretat dels companys/es no pot esperar. 
 
Pàrquing exterior: Demanem una tela opaca, perquè des de fora no es vegin els 
vehicles que hi ha en l’interior del pàrquing. La sorpresa és quan ens diuen que la 
resposta del Cap de l’ABP és negativa i no vol fer-ho. Fa un temps en vam parlar i tant 
USPAC com ell ho veiem amb bons ulls. Ens donen alguna excusa que no ens 
convenç, seguirem demanant-ho. La seguretat ha de prevaldre per sobre de tot. 
 
Denegació constant PAP: Rebem moltes queixes. Ens informen i ens “passen 
números” de que no és tant constant la denegació dels permisos. Companys/es, no 
pregunteu abans de demanar el permís ni a suport ni al Cap USC. Demaneu-lo per 
l’ATRI i que us el deneguin, així podrem fer més força amb els números reals. En els 
propers brífings us passarem els números reals de permisos denegats i admesos. 
 

ABP SOLSONÈS 
 
Material comissaria: Rebem queixes dels lots que disposen a Solsona. Ens informen 
que han fet alguns canvis de lots i que altres els miren d’arreglar a algun taller. I que 
durant el 2018 hi haurà una compra de lots per tot el Cos.  
No podem treballar en condicions de seguretat pèssimes. La nostra seguretat és la 
qualitat final del servei que podem donar. 
 
Vehicle tot terreny en condicions: Es demana un tot terreny amb cara i ulls. Ens 
diuen que no, que tothom té el que té i encara sort que tenim dos suzuki.  
Tornem al punt d’abans, amb la seguretat no s’hi juga. 
 
Centraleta porta: Hi ha problemes per derivar trucades de porta a SRC. Ens diuen 
que han canviat els terminals i que des de que hi ha els nous ja no hi ha problemes. 
Ho comprovem i resulta que si. Companys, qualsevol incidència que hi hagi feu-nos-
ho arribar, o ens ho dieu a les visites periòdiques que realitzem a la vostra comissaria. 
 

CD MOIANÈS 
 
Com estan les obres? Han sortit places per comissionar, seran a nivell de Catalunya o 
només RPC? Ens informen que les obres estaran acabades a finals de mes. L’oferiment 
de places estarà obert a tot el Cos i serà d’1 caporal i 9 agents per fer un Q3. Aquest 
està apunt de sortir, ja que va una miqueta en retard ja.  
 
Més endavant, ens informen, hi haurà unes obres a les dependències de Moià per 
ampliar la zona de treball, es farà un despatx més del què es disposarà en l’actualitat. 
 

ABP BERGUEDÀ 
 
Vehicles 4x4: Demanem un vehicle 4x4, adequat a la zona en la que treballem. Ens 
diuen que impossible, que tenim el què hi ha i que amb això hem de passar. 
Seguirem lluitant i picant les portes que facin falta per obtenir un vehicle que 
garanteixi la màxima seguretat dels companys/es i així poder donar un servei de 
qualitat a la ciutadania, a la qual ens devem. 
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Telèfon servei de porta: És impossible passar requeriments, que arriben a porta, a 
SRC. Que ni amb els nous terminals no va bé fer-ho. Es comprometen a treballar-hi i 
a mirar de solucionar-ho en breu. Ens diuen que s’ha de recordar a la gent que, per 
requeriments, han de trucar al 112 i no a porta de comissaria. 
 
Patum: Enguany, tornarà a haver pressupost per pagar algunes hores del dispositiu 
de Patum? Ens diuen que si, que compten en tenir bossa per poder-ho fer. 
 

SERVEI ABADIA 
  
Calefactor: Demanen un calefactor per alguna estància molt freda, del local on estan 
ubicats. Ens diuen que ho han de demanar a Montserrat, així els hi traslladem. 
 
Tròpic Abadia: ARRO com a peça d’abric, únicament, tenen el folre polar com a 
dotació. Ens diuen que des de la Regió no poden fer-hi res, que no dotaran d’una peça 
d’abric a uns membres d’ARRO i a altres no. Companys/es, poseu-vos en contacte 
amb nosaltres i mirarem com demanar-ho a la DGP. 
 

R.P.C. 
 
Armilles i guants antitall: Ens informen que a la Regió 6 persones que no tenen 
l’armilla, però d’aquestes 6 n’urgeixen només 4. I que hi ha 7 persones més pendents 
de canvis de talles. No ens saben dir temps d’entrega. És vergonyós com gent que 
treballa cada dia al carrer encara no disposi de l’armilla.  
SEGURETAT, SEGURETAT,...!! Tenim un problema, falta creure’ns-ho. 
 
Guants antitall: Ens informen que no està previst l’entrega, d’aquests, a les unitats 
d’ARRO i Trànsit. Els demanem que ho tornin a mirar, ja que la DGP ens va assegurar 
que tothom estava amidat, i estaven esperant que arribessin per a poder-los entregar. 
Esperem que sigui un error d’administració i que realment si que s’entreguin. 
 
Formació: Demanem més formació i ens diuen que això ens hem d’adreçar a l’ISPC 
que és qui porta tot el tema de formació al Cos. Que ells es comprometen a demanar 
la descentralització de la formació bàsica, així donar facilitat a la gent per assistir-hi. 
 
Càmeres seguretat: Es demana informació del canvi de càmeres de les comissaries 
de la Regió. Ens informen que s’estan fent visites a les diferents comissaries i que 
està previst que entre finals del 2018 i fins a del 2019 es canviïn. 
 
Llums led rotoflash: Fem recordatori de la petició que vam fer, el proppassat 16 
setembre de 2016, de dotar de llums leds rotoflash a les USC. Recordem que n’hi ha 
dues a la regió que no disposen de trànsit a la comarca i hi ha de pujar de Manresa. 
 
Repetim, HEM DE TREBALLAR AMB LA MÀXIMA SEGURETAT POSSIBLE!  
Ha de passar alguna cosa greu per què es vegi que tenim raó i s’havia de 
dotar d’aquestes llums les USC? 
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