
   
           

REUNIO RPMB-SINDICATS 22/06/17 
 

Temes tractats: 
 

- Dispositius manters - Insistim en la poca eficàcia d’aquest i demanem reduir efectius, se'ns 
diu que es mantindran tal com està. 
Seguim amb el de sempre, un cos de policia s'ha de fer valer, i si no hi ha voluntat des de dalt, 
poca cosa podem fer

 

, i més si aquests problemàtica té una repercussió social de la que no es 
dona una solució per part de les autoritats que els hi pertoca. 

- Unitat de Menors - els vals de roba del 2015

 

 que no es van donar a aquesta unitat, va ser un 
error per canvi de normativa de qui podia accedir, aviat estarà solventat. 

- Grups d’Investigació i material audiovisual - Han arribat uns 9 aparells, entre càmeres de foto 
i de pel·lícula, per les diferents unitats d'investigació, AIC i UTPC

S'ha constatat que hi ha molts aparells caducats i irreparables, que s'han de substituir, i que 
per aquestes unitats és bàsic tenir-los. 

, d'aquí a final d'any s'espera 
rebre una altra comanda, sense saber la quantitat concreta, potser tenim alguna sorpresa. 

Sabem que Recursos Materials de la regió està sobre el tema, el contacte amb ells és força 
fluid, però han de rebre les mancances, que a vegades no els hi arriben

 

, tot i que sempre 
depenem de la partida pressupostària del moment. 

- Formació – Sobre les ordres per part de la regió de fer sempre formació en dies lliures de 
servei, diuen que no tenen cap ordre específica sobre aquest tema. 
La realitat es que es segueix fent en dies lliure de servei aquesta formació, sigui amb ordre o 
no, de facto ho sembla.  
Per la manca d’efectius, sobre tot a USC, no se’ls hi permet fer-ho dins les jornades de treball, 
que en altres unitats sí que fan
La formació de TIR a la regió, feta exclusivament per l'ARRO a tot el territori, s'ha ampliat a 
diferents unitats que treballen a Barcelona, seria un fet lògic ja que tothom del territori té el 
dret a aquesta formació, que afecta uns 500 efectius entre TEDAX, AIC, U. Informació, APEN, 
ASTMET, que diuen pot reduir la formació de la resta. 

. 

El tema de la formació, sobre tot la continuada, es de sempre un tema recurrent, hem de 
millorar si volem ser una policia amb cara i ulls, tot i que es salva  amb la bona feina que fem 
els mossos al carrer
 

. 

- ARIC

El problema principal seria que està afectant, principalment, als efectius amb plaça genèrica 
de Barcelona, cosa que si no es solventa amb promocions, seguirà essent així, per molt 
provisionals que hi hagin. Ens demanen que busquem la manera de canviar aquesta situació 
de la roda de l'ACD, però per molt que donis alguna cosa a canvi, tothom a la que pot, 
demana marxar, i serà molt difícil poder canviar aquesta dinàmica, perquè de voluntaris pocs 
si no cap.  

 – Sobre aquesta última distribució d'efectius, s'ha de dir, que ja es portava un dèficit 
d'efectius des de l'últim CG, i que s'ha procedit a fer-ho ara, aprofitant la redistribució 
d'efectius d'APEN, pel tancament de La Model. 

 



   
           

 
- UI Sarrià – les guàrdies de l'agent d'investigació sempre es fa amb un binomi d'USC, i a la que 

finalitza les seves tasques, resta disponible amb el binomi, a fer tasques d'USC. 
Quan finalitza la seva tasca d'investigació, si és la seva feina, si a demes ha d'estar cobrint Les 
Corts?

Sobre lo de cobrir en hores extres l'augment de robatoris a domicilis, diuen que aquesta es 
general a tota la regió, i que s'està reduint, i no veuen raó de fer-ho en hores extres. 

, amb els temes pendents, o no, que deuen tenir a qualsevol UI, crec que seria inviable 
anar a fer tasques d'USC, però bé, la manca d'efectius és el que dona. 

Dispositiu manters que no falti
 

. 

-  Obres pendents 

Sobre tot, aneu informant, que ho feu, de qualsevol problemàtica, que s'enquisti per mirar de 
saber com està, que sempre dependrà de la situació pressupostària de la Regió o del 
departament segons el cas. 

– Molt mica a mica, es van solventat temes, però hi ha tants que, anem 
mirant el dia a dia, per saber la situació concreta.  

S’insisteix amb la vigilància estàtica a l’Eixample, que no volen de deixar fer, i es seguirà 
estudiant millorar la seguretat dels agents. 
ABP Sant Andreu

 

, es reclama més seguretat en l’accés a la comissaria, i les seves 
dependències. 

 

Barcelona a Juny de 2017 


