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REUNIÓ REGIONAL METRO BARCELONA (RPMB) 19-09-2018 
 
El passat dia 19 de setembre de 2018 es va celebrar la reunió amb els sindicats i els 
comandaments de la RPMB i els temes que es van tractar van ser els següents: 
 
1. ABP Ciutat Vella. La USPAC durant els mesos de juliol i agost va contactar amb l’anterior  cap 
de la Regió qui va manifestar que a la OAC de Plaça Catalunya es denunciaven gairebé un 33% 
de denuncies de fets delictius ocorreguts a Ciutat Vella. Hem demanat per activa i per passiva que 
es reforci el servei de la OAC, almenys amb un 33% més d’efectius, però sembla que ni l’anterior 
cap de la Regió ni l’actual, ho volen fer.  
Per altra banda, l’actual cap de la Regió va manifestar que els serveis regionals reforçarien els 
punts més calents de la ciutat i que Ciutat Vella seria una prioritat. Continuem demanant més 
efectius a aquesta ABP, com a Comissaria referent al nostre cos policial. 
 
2. OAC Plaça Catalunya. Encara no hi ha data d’obertura. Continua la pèssima gestió de les 
instal·lacions. S’havia d’obrir a l’octubre i ara parlen del primer trimestre de 2019.  
  
3. ABP Horta - Guinardó. Millorar els accessos. I van respondre que es col·locarà una reixa a la 
porta d’accés principal amb un accés controlat i es renova el sistema de videovigilància. 
 
4. OAC Sants Estació. Lamentable estat de les instal·lacions. Es peticiona que s’estudiï la 
manera de millorar la seva habitabilitat i s’actualitzin aquestes dependències. 
 
5. Resta ABP’S Barcelona. S’està realitzant una auditoria a totes les dependències policials en 
les que es pretén millorar accessos i detectar possibles mancances. 
 
6. ARIAC. Preguntem per la roda de l’ACD i ens responen que és probable que si el concurs 
general es resolt al juny que es faci coincidir la nova roda amb aquestes dates, ja que no es volen 
moure en pocs mesos tants efectius. USPAC està en desacord amb aquesta postura i creu que ha 
arribat el moment de fer un nou plantejament del servei de l’ACD.  
 
7. Oficina de suport de la ARIAC. Mostrem el nostre rebuig a la manera de gestionar els efectius 
d’aquesta Àrea, ja que incomplint normativa es veuen “obligats” a demanar els PAP’S primer per 
telèfon i després per l’ATRI. Als comanaments ja els hi va bé així i no volen que es compleixi la 
normativa. Ho hem denunciat en diverses ocasions i tot segueix igual. Ho hem traspassat als 
nostres serveis jurídics perquè facin quelcom.  
 
8. Formació fora horari de treball. Com cada reunió insistim en el tema de planificar la formació 
contínua que es fa a la regió, dintre de l’horari policial. Amb una mica d’esforç de planificació es 
podria fer durant la jornada laboral. Instem als caps de les ABP’S a que s’esforcin perquè així sigui 
i els Moss@s puguin descansar els seus dies lliures de servei. 
 
9. Felicitacions pels atemptats. La USPAC iniciarà les accions oportunes per a que es feliciti de 
la mateixa manera als Moss@s que van realitzar les mateixes funcions, així que si sou 
perjudicats, poseu-vos en contacte amb el vostre delegat de la USPAC. 
 
10. MENA. La pèssima gestió de la DGAIA per donar emparament als menors desemparats està 
perjudicant greument al servei ordinari de diferents Comissaries de Mossos de Barcelona. Els 
caps de la regió no aporten cap solució a aquest problema i se’ls deixa estar a la recepció de les 
comissaries. Inadmissible que sempre siguem nosaltres qui “paguem” les deficiències de la 
pèssima administració. Prendrem les accions legals oportunes. 
 


