REUNIÓ DE LA RPC ENTRE SINDICATS I CAPS REGIONALS
En data 18/02/21 ens hem reunit per parlar dels temes que preocupen principalment en la
RPC.
En primer lloc es fa la presentació de la nova cap de la regió, la Comissaria Cristina
Manresa. Ens transmet la seva voluntat de diàleg i negociació per a problemàtiques
genèriques i concretes.
Aquesta reunió es fa justament dos dies després dels disturbis causats a la Comissaria de
Vic per part de grups violents i antipolicials responsables de greus d'anys causats a la
mateixa.
A la Comissaria de Vic s'ha fet una reparació d'urgència amb plàstics resistents provisionals
a l'espera de reposició extraordinària de vidres especials resistents a impactes d'objectes
contundents. Degut a aquest assalt es van produir quatre detencions.
- DADES Covid:
Ens comuniquen que en l'actualitat hi ha 11 confinats, 2 positius confirmats. La vacunació del
gruix de mossos a Manresa és de 470 mossos més els vacunats directament al seu entre de
salut.
- ARRO:
. S'està a l'espera de nou material igual que a la resta de regions policials.
. Formació: des de 2015 no s'ha fet formació específica d'ordre públic. Miraran de reconduir i
fer efectiva aquesta formació per tots els efectius.
. Davant la mancança d'efectius a ARRO, la CSUCOT diu que ja en són prous.
. Escuts balístics. Només n'hi ha un i no en toca cap més per la regió.
- MOIANÈS:
. Han començat les obres d'acondicionament de la comissaria. Creiem que des dels
seus inicis es va construir en males condicions fent ús d'un edifici antic ple de mancances i
adequant espais reduïts que no són acceptables ni disposen del confort adequat. Arreglar
això sense un nou edifici serà molt difícil.

. El problema de repostatge dels vehicles del Moianès s'està mirant de resoldre amb una
benzinera de la zona.
- PARCMÒBIL:
. Han arribat 27 vehicles nous per trànsit i USC. D'aquests, 14 tenen mampara. La
problemàtica de manca de vehicles 4x4 ve donada perquè el rènting caduca al desembre de
2021. Si un vehicle s'ha de reparar i aquesta és costosa, l'empresa el dona de baixa, amb la
qual cosa ens quedem sense aquell vehicle.
- SALA:
. Es va fer una previsió, en el seu moment, insuficient per dotar d'operadors a la sala
regional. Això s'està intentant resoldre.
. En aquests moments hi ha 30 places ocupades de segona activitat: 12 agents, 4 caporals,
6 sergents, 4 sotsinspectors, 3 inspectors i 1 intendent.
- PROBLEMES EN EL ROMANENT:
Qualsevol incidència que es produeixi en el canvi d'any policial respecte al vostre romanent,
poseu-vos en contacte amb el vostre delegat sindical per mirar de resoldre aquesta situació.
- UNIFORMITAT NOVA:
Està previst que a finals del 2021se li pugui assignar roba nova a 5000 efectius i durant el
primer semestre del 2022 a 5000més

