REUNIO RPMB-SINDICATS 25/04/18
Temes tractats:
-

Formació –
TASER – Des de la regió se’ns diu que es va demanar de fer a partir dels dimarts i que ja ve donat que
es faci en dies festius, pel que vam insistir que amb voluntat es podria fer en dies de treball, però al
no veure’s obligats i per manca de efectius, no estan disposats a fer-ho.
Des del CAT demanarem que la formació sigui imputable com a servei normal, i que s’hagi de
respectar sempre els dos dies de festa després de 7 dies de treball, tal com diu el decret d’horaris, fet
que s’ha anat demanant altres vegades. Seguirem insistint
TIR – Hi ha un total d’11 efectius donant aquesta formació, i només 5 tenen la formació adient, pel
que en les línies de TIR sempre hi ha un d’aquests 5 per fer les pràctiques. Fa temps que no es fan
cursos per monitors de TIR. Haurem d’insistir a l’ISPC o la DGP per aquest fet.

-

Custòdia de detinguts a Les Corts – Fa temps sens planteja la problemàtica de la roda anual
d’efectius en aquest servei, cobert fins ara amb provisionals, i que aquest any ja afecta a places
genèriques de Barcelona. Ja fa temps vam insistir en millorar les condicions horàries o buscar alguna
compensació per diferenciar aquest servei i oferir unes millores pels efectius que han de fer-lo. En el
seu moment ja es va demanar a la Comissaria Gral Tècnica aquests aspectes, però com sempre, “ja
s’ho miraran”.
Des del CAT pensem en canvis horaris, per beneficiar aquest servei que, ara per ara, poca gent, si no
ningú, demanaria voluntàriament. Per tenir una opinió global de la situació haurem de sondejar als
afectats.
Medicaments detinguts - Es demana que es tingui cura de la manera de dispensar-los, ja que els
agents han de buscar els components de la medicació per fer les comprovacions al disposar només de
medicaments genèrics, tasca no els hi pertocaria.

-

Grup Regional de motos – S’ha demanat nivell 2 per aquest grup, la intenció seria afegir-los a l’ARRO,
sense tenir cap previsió de quan es faria.

-

Guardies ABP comandaments – En general a tota la regió hi ha una planificació anual, excepte Ciutat
Vella i Sarrià que la fan trimestral, tot i així hi ha problemes per canvis. Es demana una ordenació de
tasques i els afectats per aquestes guàrdies. Des de la regió s’ha creat un grup de treball amb la
CSUCOT per donar directrius concretes.

-

OAC Plaça Catalunya – S’han executat totes les obres previstes, mancaria la inspecció per donar el
vist i plau, cosa que està retardant l'obertura d’aquest servei. Aquest tancament ha ocasionat un
augment de denúncies a Ciutat Vella, pel que des de l'Eixample, s’envia un efectiu d’OAC de 9 a 21
hores, cosa que creiem no és efectiva, i mes si és diu que no sempre son d’OAC.

-

ABP Horta – Es demana que també pugui entrar en el Pla de Costa per la seva proximitat a zones
turística de la ciutat, i el que això comporta en els mesos d’estiu per la pujada de denúncies.

-

Altres - Bolívia: en estudi trasllat d'untats regionals; Material d'ordre públic per USC; GAV Nou Barris:
contestador automàtic per aquest servei; UI's Regió: repartiment de les hores extres; Dispositiu
Rambles: petició d'arma llarga; Fundes paisà: només efectius que tenen assignada aquesta peça.
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