REUNIÓ RPC 12/03/2013
El passat 12/03/2013 vàrem assistir a la reunió de la Regió Policial Central, els temes tractats
els exposem de seguit:
PARC MÒBIL – Vam demanar per la reunió, informació actualitzada de l’estat i nombre de
vehicles operatius a la regió. La Cap d’Administració ens va facilitar una graella amb detall de
tots els vehicles de la regió podent contrastar el greuge comparatiu per manca que pateix
aquesta Regió vers una gran part de les altres regions i de serveis centrals, el nombre de
vehicles existents és insuficient i essent una regió eminentment rural pateix una manca molt
important de vehicles tot terreny. S’ha informat de l’ordre rebuda del Departament de
l’eliminació dels rentats interiors dels nostres vehicles per manca de liquiditat. La targeta
SOLRED s’erigeix com a única possibilitat d’higienitzar els nostres vehicles, no sabem fins
quan??
Ens confirmen l’utilització de vehicles de trànsit per patrullatge d’USC a causa del dèficit descrit.
ARRO – S’incrementa amb dos equips l’Àrea de Recursos Operatius. Restarem alerta del seu
equipament. L’ARRO tindrà afectació del Pla de Costa.
URMA – S’ha iniciat petició de currículums per tal d’escollir voluntaris per accedir a la unitat.
Grup 200 – Hem traslladat el requeriment de la necessitat de rotació dels seus vehicles, ens
informen que no tenien constància ni comunicació al respecte, ho tractaran.
TRÀNSIT – Demanem i requerim el caràcter públic que ha de tenir el llistat de VAR15, no
entenem les reticències a donar transparència a l’adjudicació d’hores de VAR15.
AFER CAN PUIG – Ens confirmen que es va donar resposta a la falsa informació d’excessiu
retard en l’arribada de la patrulla de mossos.
BASTÓ EXTENSIBLE – Ens informen que fins la data no han rebut queixes al respecte de
planificacions de paisà sense dotació del bastó extensible, i que no s’ha obligat a ningú a fer-ho.
Ens confirmen que no disposen de bastons de dotació per l’ABP. En serveis de paisà, manifesten
que no existeix obligatorietat a dur l’ESP, i que no tenen inconvenient si algú vol sortir amb la
defensa de dotació.
ABP VIC – Es col·locaran dos miralls a la sortida de l’aparcament de la Comissaria per evitar
possibles accidents.
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