DEMANEM QUE EL NOU SERVEI PRESENCIAL D’
INVESTIGACIÓ DE LA RPCENTRAL QUEDI SENSE EFECTE
En data 24 d’ octubre la Trisindical hem adreçat escrit al
Director General de la Policia per tal de denunciar tot un
seguit d’ irregularitats detectades en el nou servei
presencial que el Comissari Cap de la Regió Policial Central
ha imposat a la unitat d’ Investigació i que suposa un
incompliment de la normativa de jornada i horaris així com
de la seguretat dels propis agents. Per això demanem que
quedi sense efecte.
En data 13 d’octubre de 2014, el Comissari Cap de la Regió Policial Central ha emès comunicat
intern en relació a l’establiment del servei presencial d’Investigació a la Regió Policial
Central que suposa l’ eliminació del servei de guàrdia no presencial d’ investigació que cobria les
nits i caps de setmana.
Així, estableix que les Unitats d’Investigació garantiran una mínima presència permanent en
totes les franges horàries, amb agrupació territorial regional durant el torn de nit (és a dir:
amb cobertura i resposta d’àmbit regional).
Malauradament el Comissari obvia que si es fa una analogia de la cobertura que
operativament proporcionen les ATI’s, també hauríem d’establir l’equivalència retributiva i
atorgar-los el nivell 3 a aquests agents.
Així mateix, el mateix comunicat estableix que els horaris marc de les UI, en setmanes de treball de
dilluns a diumenge, seran, de dilluns a divendres de 07:00 a 22:00h i el torn de nit de 22:00 a
7:00h del dia següent i, dissabtes, diumenges i festius, excepte festius locals, el torn de dia serà
de 7:00 a 19:00h i el torn de tarda-nit de 19:00 a 07:00 h.
Això significa que els efectius de guàrdia presencial regional (un caporal i un agent, en el millor dels
casos) han d’efectuar els desplaçaments que poden durar més d’una hora i en ocasions
totalment sols (la RPC té un total de 4.859 Km2), havent de fer ús de l’emissora (o el telèfon mòbil
en la gran quantitat de zones fosques sense cobertura de la xarxa RESCAT).
A més, tampoc es té en compte que els agents que estan en reducció de jornada no poden fer
el servei complert i, per tant, hi ha franges horàries en les quals el servei quedaria descobert
amb un sol agent o caporal. Per evitar que puguin marxar a meitat del servei es planteja
ampliar-los*** la planificació provocant un flagrant incompliment del que marca el decret de
jornada i horaris segons el qual hi ha d’ haver 12h de descans entre jornada i jornada planificada.
No creiem que hagi de ser un representant de la línia de Comandaments de la POLICIA de
CATALUNYA qui promogui un FRAU DE LLEI o TRAMPA per no respectar un Decret.
Volem recordar que l’aplicació del Pacte de Guàrdies no Presencials amb una bona
planificació ja garanteix correctament el servei que han de prestar les Unitats d’Investigació i
és per això que demanem que el comunicat intern del Comissari Cap de la

Regió Central quedi sense efecte.
Barcelona, 24/10/2014
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