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REUNIÓ REGIONAL RPMN 27 JUNY 2018 
 
ABP TERRASSA 
 
Demanem sobre la problemàtica a Can Anglada on no hi ha cobertura de portàtils. 
Des de la Regió ens informen que actualment no hi ha hagut cap queixa, però tot i 
així des de l’ABP es farà una fitxa per a fer un estudi de camp de les dotacions que 
patrullin per aquesta zona o barriada per mirar de solucionar aquesta greu mancança. 
 
Des d’USPAC recomanem i animem als companys que patrullin per aquest barri que 
cada cop que es trobin sense cobertura, facin Nota Informativa indicant sobretot dia 
i data que hi ha hagut la incidència. 
 

CD CALDES 

 
Cessió de patrulles en setmana de festa, és només per a gent que téi romanent? O es 
per a tothom?. La mala praxis consisteix en “desplanifcar” dies de treball, per a anar a 
treballar aquestes setmanes de festa, concretament aquesta C.D ho fa els dimecres. 
És puntual?  
 
Des dels Caps Regionals ens diuen que si, és cert que s’està fent. Però des de la Regió 
sempre s’ha recomanat no fer-ho d’aquesta manera. Ens diuen que ja està solucionat. 
Al seu dia des de la Regió es va dir que cada ABP fes tal i com els hi semblés, però no 
d’aquesta manera. 
Companys/es, si aquest greuge que patiu a la vostre C.D perdura, feu-nos-ho saber 
que ens posarem en contacte novament amb la Regió per a solucionar-ho. 
 
ABP MATARÓ, ABP GRANOLLERS I ABP MOLLET DEL VALLÈS 
 
Problemàtica de les climatitzacions en aquestes ABP. S'ha pogut solucionar a data de 
la reunió?. Portem dies amb això i, les temperatures comencen a pujar. 
 
-A la comissaria de Granollers ja està el tema solucionat. 

-A la Comissaria de Mataró s’ha posat provisionalment una màquina de lloguer, a 

l’espera que aquesta setmana, 2 de juliol, posin la nova i definitiva i solucionar-ho. 

-A la Comissaria de Mollet, en principi divendres passat ja van haver de solucionar el 

problema i la refrigeració ja passa a funcionar les 24 hores del dia. 

 
Companys/es, si us trobeu que la reparació no ha estat satisfactòria o si encara teniu 
problemes amb la refrigeració del vostre lloc de treball, si us plau, poseu-vos en 
contacte amb nosaltres que no dubtarem gens en posar aquest fet en coneixement 
d’inspecció de treball. Farem el què calgui perquè d’una vegada per totes els moss@s 
treballem amb les millors condicions possibles. 
 
DIPÒSIT MARIHUANA A LA REGIÓ 
 
Ens recorden, tal i com diu un Comunicat Intern de la URPA, que les plantes de 
Marihuana no cal que s’assequin per a portar-les als contenidors que hi ha a la Regió. 
La Comissària Cap de la Regió ens diu que farà un recordatori, d’aquest Comunicat 
Intern, a totes les ABP’S i CD’S de la Regió. 
Ens informen també que el repartiment de contenidors per la Regió s’ha fet segons el 
volum i la distància de les diferents ABP’S. 
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ABP MOLLET DEL VALLÈS 
 
Manca d’escuts i cascos per a tots els vehicles policials. Dels cascos, ens comenten, 
que només hi ha dos per a tots. 
 
Des d’administració Regional ens informen que hi ha una dotació per a cada ABP, la 
qual ha de ser suficient per a garantir que tothom pugui anar protegit. 
 
Des d’USPAC mirarem el número concret de cascs que hi ha i, ho farem arribar a 
administració perquè vegi que el número del qual estem parlant, no és l’idoni per a 
garantir la seguretat de la gent que està treballant. 
Us recomanem que cada casc que trobeu en mal estat o que cregueu que no està en 
les òptimes condicions per a fer-lo servir, el passeu al vostre servei d’administració, ja 
que ens van dir que el canviaran per un de nou. 
 
 
INFRAESTRUCTURES 
 
El cap d’Administració Regional ens informa com va el tema d’infraestructures i 
arranjament d’aquestes. Diu que com molt bé sabem tots, les instal·lacions de la 
Regió són molt antigues i, això es contradiu amb el Pla de diners que té la Regió per a 
arreglar les mancances i deficiències que tenen les diferents Comissaries. El 
pressupost per tot això és molt baix i les coses a arreglar són moltes, per tant 
“miracles” no se’n poden fer. 
 
Des d’USPAC, demanarem a la Conselleria d’Interior que faci el què convingui, i que 
demani a qui sigui, per a ampliar aquest pressupost. No pot ser que els Moss@s 
treballem amb unes condicions tant precàries com ho estem fent en l’actualitat. 
 
Per últim, recordem que la compensació per treball en jornades de 12 hores, només 
es rep en cap de setmana. Ho diem perquè qui va signar el 2n Acord de la Vergonya 
sembla que hagin oblidat que ho van signar ells i, ara, no val demanar que es paguin 
a totes les jornades, siguin o no en cap de setmana. Això USPAC, ja ho vam demanar 
quan ens van presentar l’Acord de “des”millores entre la DGP i el seu sindicat afí. 
 
Abans de signar res, penseu a veure si us agradaria quelcom per a vosaltres. Això us 
passa perquè fa masses anys que viviu del sindicalisme i no trepitgeu el carrer. 

 
Un consell: APRENEU A NEGOCIAR, després ja no val fer el “ploricó” !! 

 
 
USPAC lluitarà, farà mans i mànigues, per a poder aconseguir les millores que es 
necessiten al dia a dia en els nostres llocs de treball. No dubteu en posar-vos en 
contacte amb nosaltres per a qualsevol problemàtica, per més petita que us sembli. 
Per això estem, aquesta és la nostre feina! Som com vosaltres, treballem i patim 
aquestes mancances. 
 
 

 

Catalunya, 02 de juliol de 2018 
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