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Temes tractats

- 

: 

Guàrdies a les UI’s

 

: es manté el mateix des del 2016 i resta pendent una proposta per 
desenvolupar.  

- Covid19: 21 casos (12 positius), 48 contactes estrets (3 PCR +), dades actuals que 
poden anar canviant.  
Material de protecció i de neteja s'està repartint dins els paràmetres, pot haver-hi 
alguna disfunció en moments concrets. 
Neteja de vehicles
 

, uns 100 mensuals a demanda dels diferents serveis. 

- Manca d’efectius

 

. Durant un període de juliol hi va haver una punta de mancança en 
diferents comissaries però es va anar solventant, i més ara amb la incorporació de les 
promocions noves i en pràctiques.  

Noves promocions, es prioritzen  serveis de seguretat ciudatana (uns 300 efectius), 
cosa que deixa altres serveis com ARIC i ARSET, autocobrint-se o amb patrulles 
(EQUALIS) si fa falta.  
Sala Regional

 

, han recuperat alguns efectius respecte l'anterior, tot i que hi ha pics de 
feina, el repartiment de tablets en els serveis afavorirà la feina de la Sala, tot i que 
manquen aparells ja que donen problemes. 

- ARIC 
Roda ACD

Es vol recuperar la mancança en el servei metge i infermeria per millorar també aquest 
servei. 

. Es farà, com es té previst, a partir de novembre. Al ser un servei en què la 
seva duració és de 6 mesos, des de la Regió es vol que sigui efectiu i amb baixes 
llargues la duració aniria mes enllà d'aquests 6 mesos, segons la gestió que s'està fent  
d'aquest servei. 

A partir de novembre es començarà amb mantes d'un sol ús, se n'encarregarà 
l'empresa de neteja com també de la seva destrucció. 
S'està pendent d'un manteniment per millorar la zona de l'ACD. 
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.  S'està passant temes de diligències a les UI's, sobretot en multireincidents, per 
tal de baixar el volum de feina d'aquesta unitat. 

La Regió ha fet la petició de passar l'ARIC a nivell 2, esperem que més endavant doni el 
seu fruit aquesta petició  que des dels sindicats sempre hem demanat per  tal de donar 
un incentiu més a aquest servei. 
 
- Edifici Bolívia

 

.  Segueix pendent de futures reformes sense concretar, i insistim en 
què les mancances actuals en un edifici tant gran s'estan perpetuant per la gent que 
allà treballa.  

- ABP Sarrià

 

. Hi ha hagut problemes amb l'aigua calenta i la climatització, s'està parlant 
amb l'empresa per solventar aquests temes. 

- Hores extres

 

. Actualment es tenen unes 9000 hores mensuals de POEA, hi ha hagut 
mesos de 6000 efectives. S'han aprofitat aquestes hores en el servei Mestral (reforç al 
patrullatge) distribuït pels diferents serveis. 

- Manca de Caps i sotscaps

 

.  S'està pendent del nou concurs de sergent i sots per 
poder arribar a cobrir aquesta mancança a les diferents USC i UI de la Regió. 

- Formació

 

.  Agents de pràctiques estan fent formació a l'ISPC durant la setmana de 
festa contradient la Instrucció de formació quan fa esment a la formació de menys de 8 
hores que s'ha de fer en dies de servei. Ens remeten a què l'Institut fa les directrius del 
curs i que la Regió no té incidència en això. Caldrà estar atents a que es comptabilitzin 
les hores i els desplaçaments adequadament als agents en pràctiques afectats. 

 
Aquests serien, a grans trets, el temes més destacats. Us demanem que seguiu fent-
nos arribar totes les problemàtiques que sortint en el dia a dia, i contacteu amb els 
vostres delegats per donar la informació i així poder solventar-ho. 
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