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REUNIÓ REGIONAL RPC 31-05-2017 

 
ABP SOLSONA 
  
Manca exagerada d’efectius: Ens comenten que és un problema generalitzat de tot el Cos, 
tot i reconèixer que a Solsona comença a ser greu. Estan convençuts que els últims moviments 
que hi ha hagut es compensaran, quan? no ho saben, ja que això vindrà donat des d’Egara.  
 
Vehicles: Se’ns va demanar des de la Comissaria poder canviar les actuals motos per unes 
més tot terreny, degut a l’orografia de la comarca. El Cap de la Regió ens diu que no 
demanaran el canvi, per lo poc que es fan servir no cal, a més a més, s’hauria d’incrementar el 
rènting i no ho faran. 
 
- Ens veu comentar mirar de canviar un dels vehicles “tot terreny” per un més adient a les 

inclemències meteorològiques i a les condicions de segons quins camins quan aquestes són 
extremes i la resposta que hem obtingut ha estat: ”és el què hi ha, si voleu feu un escrit 
més amunt”. I tant si el farem, escriurem i demanarem tants cops com faci falta, només 
faltaria. Per la seguretat i el bon servei que hem de donar el què sigui! 
No demanem res que el CME no tingui, tant sols demanem que amb una millor distribució 
podríem ser tots més eficients! 

 
ABP VIC 
 
Comunicat Intern Control càmeres ACD: Preguntat si encara està en vigor i si es segueixen 
fent els controls als companys/es que realitzen el servei ACD, ens diuen que SÍ, que per ells 
estan en tot el dret de fer-ho. Des d’USPAC considerem que les coses no es fan així, i que per 
això hem pres les decisions que hem pres, i que ja serà una persona externa qui decideixi si 
aquest C.I és legal o no! I les conseqüències que tindrà. 
Companys/es, qualsevol irregularitat que detecteu o qualsevol vulneració de drets, 
feu-nos-ho saber, i actuarem en conseqüència! 
 
ABP BERGA 
 
Càmeres vigilància perimetral: És una petició que portem demanant des de la primera 
reunió regional que vam assistir, ens diuen que si, que es té en compte però que aquest canvi 
s’han de fer a totes o a pràcticament totes les comissaries del territori, i que no hi ha data 
prevista. 
 
Vehicles: Un cop més es posa en coneixement de la Cap d’administració i del Cap de la Regió 
que a Berga hi ha uns “tot terreny” amb molt quilometratge i que encara els queden un mínim 
de tres anys de rènting. A veure si hi poden posar solució, ja sigui permutant amb vehicles 
d’altres comissaries o fins i tot d’altres regions.  
La resposta de l’administració ha estat: “i..?” i el Cap de la Regió ha respost amb una altra 
pregunta: “funcionen? Doncs ja s’espatllaran...!” Aquestes no són maneres de trobar 
solucions als problemes que plantegem, UNA MICA MÉS DE GANES si us plau! 
Seguirem denunciant l’alt quilometratge dels vehicles i anirem aportant solucions o possibles 
solucions. I si mai passa res amb aquests vehicles amb tant quilometratge, tirarem 
d’hemeroteca per recordar-vos els cops que us hem avisat i no hi heu fet res! 
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ABP BAGES 
 
Vinils a la vidriera de l’entrada a l’ABP: Aquesta és una reivindicació que fa molt de temps 
que vam exposar als caps de l’ABP, de Regió i Administració. Ho hem portat a totes les 
reunions regionals des de l’any passat i a més ho hem anat treballant amb reunions 
particulars. Avui ens han informat que ja s’han col·locat. 
Ens en congratulem! Qualsevol cosa o mancança que veieu feu-nos-ho saber! 
 
Trasllat menors OAM, Estreps,...: Es demana si hi ha algun conveni o similar, on posi o 
digui que ens haguem de fer càrrec nosaltres de tots els trasllats de menors. El cap de la Regió 
ens informa que si, que hi ha un Pla de coordinació entre DGAIA I PGME de data 18 de juny de 
2010. 
 
Custòdia detinguts CNP: Aquí també demanem a veure per què hem de fer la custòdia 
nosaltres i el mateix Cap ens diu que és un Acord no escrit d’interès mutu de col·laboració. 
 
Manifestació dia 1 de maig: Des d’USPAC tornem a fer arribar el nostre desacord al Cap de 
la Regió per moltes de les decisions preses aquell dia, diem tornem, perquè el dia 2 ja vam 
enviar un e-mail demanant una reunió perquè ens expliqués quelcom de les decisions, i ens va 
contestar que ell les explicacions les donava als seus superiors. Doncs com que nosaltres ens 
devem a vosaltres i ens heu demanat explicacions l’hi hem tornat a demanar. La resposta 
per motius de seguretat ja us les anirem donant a les properes visites i brífings que farem. 
 
Centraleta a recepció de l’ABP: Hem rebut moltes peticions perquè demanéssim si era 
possible posar una centraleta a porta, i hem tret el tema en aquesta reunió. Primer la resposta 
del Cap de la Regió ha estat que no pensen gastar-se res en això, que ara faran un canvi en el 
sistema i que ara passarà a ser per immigració de veu per IP (no sabem què és, ells tampoc 
ho sabien). Després d’un llarg intercanvi d’opinions sembla ser que ho veuen positiu i que 
demanaran si amb aquest nou sistema es podria incloure o posar una centraleta.  
Estarem darrera d’aquest cas, ja que considerem que seria una gran millora en el servei de 
porta de la Comissaria. 
 
CD MOIANÈS 
 
Ens informa el Cap de la Regió que encara no se sap quan sortiran els oferiments, que aquests 
es faran a nivell de tot el territori, o almenys aquesta és la seva intenció. 
Ens diu que tot començarà a prendre forma i començaran a prendre decisions quan comencin 
les obres de les futures dependències. 
 
REGIONAL (RPC) 
 
Guants i armilles: Des d’administració ens informen que estan tots els guants entregats i 
pràcticament totes les armilles també donades, que la gent que no en té, la majoria d’ells, és 
per casos particulars. 
 
Guants antitall a Trànsit i ARRO: Des d’administració ens diuen que està tothom amidat per 
a aquest material, i que quan la casa faci la compra per a aquestes especialitats tant bon punt 
els tinguin faran l’entrega. 
 
Assistència als actes festius de la Regió: Hem demanat que per poder assistir en els actes 
lúdic-esportius que es fan a la regió, es tingui en compte alguna vegada la gent que fem Q5 i 
ens toca treballar en aquell dia i que hi puguem anar i assistir com fa molta altra gent. La 
solució o la formula màgica no la sabem, però podríem asseure’ns un dia i parlar-ne entre tots. 
La gent que fem torns, molts cops, es sent menystinguda,... com si fóssim dues o tres 
categories per sota que altres. 
 
 

COMPANYS/ES, HEM APORTAT MOLTS PUNTS DE MILLORES, SEGURETAT,... I 
COM VEIEU, DES DE LA REGIÓ NO HI HA CAP VOLUNTAT DE SOLUCIONAR-HO!!! 
 
Catalunya, 01 de juny de 2017 


