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REUNIÓ REGIONAL RPMN 28-02-2019 
 
 
SALA REGIONAL DE COMANDAMENT:  
 

• Manca de portàtils per conferència; agents que no en disposen de portàtil, hi ha 
un per a compartir; mancarien en 3 conferències. 
 
Resposta: La premissa és que sala ha de funcionar amb les emissores fixes . El 

portàtil és una eina de més a més per si algun agent es vol desplaçar per la 

sala, però no com a la eina principal de treball. S'evita la contaminació acústica. 
 
SERVEI REGIONAL: "DISPOSITIU PITA" protecció de 24 hores a una dona 
amenaçada de mort, que efectua USC.  
 

- Per què aquest servei el realitza USC, quan no estem formats per a realitzar 
protecció a persones? 

- Per què si aquesta persona no vol ni que ens apropem a ella, ni vol aquesta 
protecció, per què es continua fent? 

- Aquesta persona ha estat detinguda per atemptat mentre es realitzava aquest 
servei als propis agents. 

- Ha estat denunciada per agents que realitzaven el dispositiu per insults i posa la 
seguretat dels agents en perill en cada servei. 

 
La majoria de vegades no s'avisa a la comissaria que pertoca que hi ha agents d'altres 
ABP fent aquest servei a la seva demarcació. Per què?  
 
No es fa cap relleu als agents que estan fent aquest servei ja que la majoria de 
vegades es desconeix que estan fent aquesta protecció. 
 

• Per què abans la realitzava escoltes i ara no? 
• S'ha informat al Jutjat competent de totes les actuacions i de la negativa que té 

aquesta senyora a que se li realitzi aquesta protecció?  
 
Resposta: De tot el que succeeix amb la Sra. PITA s'informa al jutjat núm. 2 de 

Sabadell. Han pres nota per tal que el cap de torn regional avisarà a la ABP o CD on 

s'està fent aquell seguiment i així els companys/es que estiguin fent el servei, puguin 

disposar d'un relleu o de la seguretat que pertoqui. 
 
ABP SABADELL:  
 

• Aquesta ABP ha estat dos mesos sense “parxes” pel DEA, al no disposar-ne, no 
es va poder utilitzar la tàser si s’hagués donés la situació. Per què ha passat 
tant de temps per a fer una reposició d'un material tant important que pot 
salvar vides, o protegir la seguretat dels agents? 
 
Resposta: No es disposaven de diners per aquesta reposició. 

 



  32/2019 

2 

 

 
 
 
CD SANTA PERPETUA DE MOGODA: Hem tingut coneixement de l’imminent trasllat 
de la Unitat de Informació, la qual es troba actualment ubicada a l’ISPC. 
 
Aquesta CD no té ni els espais, ni la seguretat per a acollir a una unitat com aquesta; 
38 persones amb el seu parc logístic i tot el material per a treballar. 
 

1- Espais insuficients. Poc espais en els vestuaris per a ampliar “guixetes”. 
2- Pocs efectius per a garantir la seguretat de la comissaria amb entrades i 

sortides de tants agents de paisà.  
3- Lloc insuficient per a tot el seu parc logístic, menjador petit. És una comissaria 

molt petita per a acollir a tanta gent. 
4- S'ha pensat una altra solució? un altre lloc com una ABP? o adequar un lloc on 

estan actualment (ja que manifesten que estan bé allà on són) per què es 
puguin quedar? 

5- S'hauria de valorar unes altres opcions per tal que es pugui treballar bé i amb 
seguretat. 

 
Resposta: S'estan valorant més opcions. Es respectarà la normativa laboral. S'han 

d'abordar totes les possibilitats. Es va fer una visita interna per veure i estudiar els 

espais. Venen promocions bastant grans de P.L i per aquest motiu les dues unitats 

han de marxar de l'escola. Es valoraran mòduls, edificis públics,... 
 
 
CD MONTCADA I REIXAC I CD RIPOLLET:  
 

• Aquestes C.D cobreixen cada dia i cada torn 2 hores per C.D, el servei TOGA. El 
dia 13/02/2019 Ripollet, en torn de nit, es va quedar sense patrulla per a anar 
a cobrir aquest servei. Dijous 14/02 torn matí va passar el mateix a Montcada i 
Reixach. Hem citat aquests exemples, com en podríem dir infinitat de casos 
com els exposats... 
 
Resposta: Són els recursos que disposa l’ABP i es aquesta la que ho gestiona. 

 
 
ABP CERDANYOLA DEL VALLES: 
 

• Olor a marihuana insuportable: el servei de custòdia en aquesta ABP no pot 
treballar 8 i 12 hores seguides amb olors molt fortes de marihuana, les quals 
provenen d’una habitació que es troba al costat de garjoles. Els agents surten 
del servei amb mals de cap. Demanem que s’ubiqui en un altre lloc.  
 
Resposta: Es posaran amb caixes aïllants per a aquest efecte i miraran que es 
traslladin amb la màxima brevetat possible. 
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DISPOSITIU TOGA A LES U.I, I GUÀRDIES UNITAT:  
 

• Segons prefectura aquest servei s’ha de realitzar amb uniforme. La 
problemàtica és que molts/es agents de la unitat d'investigació, la roba no els 
hi val. Van demanar reposicions pel dia 1 d'octubre i se'ls hi va denegar.  
 
Com han de cobrir el servei, amb quina uniformitat? Se'ls dona roba? Poden fer 
el servei de paisà amb la jaqueta que porten d’U.I amb el logotip de POLICIA? 

 
• També tenim coneixement que hi ha algunes U.I que fan guàrdies presencials 

els caps de setmana i d'altres no. Quin criteri es segueix per a cobrir els caps 
de setmana a aquest servei? 
 
Resposta: UI no realitzarà el servei TOGA. Dels 11 punts, 6 els cobriran agents 

de serveis centrals en torn de nit. Es miraran de seguir les instruccions, ja que 

no és el missatge que estan transmeten el que volen. 
 
 
ARRO METRONORD:  
 

• Els volen traslladar a una nau industrial a Santa Perpètua de Mogoda; un 
trasllat a una nau industrial?. De quant temps estem parlant per a adequar 
aquesta nau per a una unitat tan gran? Perquè no es contempla la possibilitat 
d’habilitar llocs a l'escola, juntament amb la unitat d'informació? O un edifici 
oficial per a les dues unitats? 
 
A més, volen que la custòdia de l'edifici la faci l'ABP. Amb la manca d'efectius 
que tenim a tot el cos, això és seria inviable.  
 
Resposta: S'està estudiant on poder traslladar a aquesta unitat, encara no han 

trobat lloc. No hi ha res definit. Estant treballant a nivell administratiu. 

Desconeixen els rumors aquests sobre haver de marxar a una nau industrial. 
 
 
PLANIFICACIÓ OP TRÀNSIT MOLLET. 
 

• Denunciem uns canvis dràstics amb els horaris, i planificacions inadequades per 
la seguretat dels agents i per la seva salut.  
 
Resposta: Ho han anotat i ho miraran. 
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