
 
  
  
  

 
 

REUNIÓ AMB ELS CAPS DE LA RP CENTRAL 
 
Manca d’efectius 

 

: Reconeixen que és una realitat molt greu i preocupant  tant a l’escala bàsica com a la 
intermèdia i un mal a tot el territori, que està afectant els serveis i als mossos. Que s’han queixat en moltes 
ocasions, i demanat que es supleixi la falta de personal amb hores extres, però  que a hores d’ara només hi ha 
les hores de POEA.  En breu li farem arribar una proposta de redistribució d’efectius a la regió central. 

Denegació o no renovació de comissions a la regió

 

:  Manifesten que no hi ha cap directriu regional per tal de 
denegar comissions per redistribució d’efectius dins la regió i que només tenen coneixement d’un cas però que 
tornava a fora la regió. Se li fa esment al comissari que tenim coneixement de què en algun cas, el motiu 
esgrimit pels caps d’Abp’s ha estat aquest, responent que a la regió central NO s’ha donat cap directiu al 
respecte i que mirarà el/els casos. 

Canvis de comandaments a ABP’s de la regió:

 

  En breu es faran canvis de comandaments en cap a diferents 
Abp’s de la regió, tot i que en el moment de fer la reunió encara no s’han fet públics.  

Assumptes personals:  Sobre la problemàtica de la denegació de permisos i algunes irregularitats detectades 
en la seva tramitació, prenen nota i es donaran les ordres oportunes als diferents serveis de planificació per tal 
de què totes les denegacions siguin per escrit i no per telèfon o de paraula com fins ara. Cal recordar a tothom 
que aquesta tramitació és per l’ATRI i que la seva denegació ha de fer-se per escrit. Les paraules se les enduu 
el vent i així evitarem que, lluny de la realitat, la manca d’efectius quedi reflectida en la denegació de 
permisos. Penseu que a l’actualitat, els permisos favorables ronda el 95%, i creiem que ve donada per que 
ningú o quasi ningú demana per escrit la denegació. 

 
Important: demanar les coses per escrit i rebre contesta per escrit!!!! 

Denegació de canvis de servei/torn entre agents:

 

  Se'ns comunica que això no hauria de passar i es mirarà de 
solventar la problemàtica. 

Guàrdies presencials UI

 

: Exposem, altra vegada, la poca operativitat d’aquest sistema. Ens responen que 
elevem les queixes a la Prefectura, que ells es limiten a complir el comunicat. 

Patrulles unipersonals i personal mínim en controls de nit:

 

 Manifesten que no se’n fan excepte 
desplaçaments a  reunions/xerrades, el cotxe radar, algun cap de torn i comandaments. Que han intentat 
mantenir la mateixa quantitat de controls planificats, cosa que fa que en alguns casos ha baixat la seguretat. 
Ens remarquen que de nit els efectius mínims han de ser de dos patrulles (4 efectius), siguin d'USC, Transit o 
fins i tot Pl, però que la falta d’efectius, donarà peu a l'anul·lació del control, fins que els mínims de seguretat 
es restableixin. 

Comarques de fred:

 

 Demanem un criteri a l’hora de fer alguns patrullatges i control degut a baixes 
temperatures, responen que això ho deixen a criteri del cap de torn. Respecte a la uniformitat d’abric, és la CG 
Tècnica qui decideix quines comarques són de fred. 



 
Tancament de Sala Regional

 

: No saben terminis, però no neguen que no es faci. En tot cas asseguren que es 
respectarà la localitat a aquells que tinguin plaça a sala. 

Armilles i guants

 

: Administració diu que tota USC ja té els guants anti-tall, i que en principi, abans de fi d’any, 
haurien d’estar totes les armilles repartides (o principis 2017……ja es va allargant). Denunciem l’estat 
lamentable de neteja en que estant arribant algunes armilles i se'ns comunica que en aquest cas, 
administració tant sols actua de missatgera, però que demanaran permís per poder fer-se'n càrrec i així 
gestionar la pròpia neteja. I que si a algú li arriba una armilla en males condicions, es recomana no 
recepcionar-la i fer nota informativa (important). 

Substàncies comissades

 

: S’ha habilitat una part de l’aparcament d’Igualada, i s’ha proposat aprofitar les 
terrasses d’algunes ABPs, com es fa en altres regions. Ens diuen que ja es varen fer gestions i que  no els 
deixen tenir substàncies a l’exterior, però que recuperaran el tema, ja que els i sembla una proposta idònia i 
poc costosa, amb el que recuperarien certs llocs que en cap cas estaven pensats per guardar substàncies i que 
no s'haurien d’haver perdut . 

Rosegadors Manresa:

 

 Quan ho va detectar el personal de neteja es va activar el protocol, va venir empresa 
Ibertrac que va posar els paranys i va fer seguiment fins que va quedar net. A data 2 de Setembre es va donar 
per tancat aquest episodi de rates. 

Males olors custodia Manresa

 

:  Lligat també a  l’aparició de rates, s’ha fet revisió de tots els desaigües de 
l'ACD. S’han tret alguns embussos i s’instal·laran descarregues d’aigua automàtics per tal de mantenir els 
sifons plens d’aigua i no pugi mala olor. 

Porta Manresa

 

:  Han desaconsellat, per seguretat, instal·lar Cortines per evitar enlluernaments, tot i estar a 
l’espera de la resposta per part d’ABP Manresa. La Trisindical proposa col·locar vinils translúcids als vidres 
afectats, com s’ha fet a altres comissaries. Ho estudiaran. 

Accés a ABP Manresa i Vic

 

: Ja han començat a treballar, és una obra d’infraestructures (Gisa), serà una porta 
d’accés del personal amb codi i intèrfon. Es demana enfosquir els vidres de la porta de Vic. 

Càmeres de vigilància

 

:  S’ha fet un estudi de seguretat de les comissaries. S’ha de millorar la qualitat d’imatge 
de totes les instal·lacions. A Berga, s’ha canviat una lent de càmera, però de moment no es pot augmentar el 
número de càmeres perquè el sistema no ho permet i s’ha de canviar (més car) 

Comissaria Moianès:  No hi ha novetats, no faran l’oferiment a tot el cos fins que no comencin les obres. Es 
destinaran un caporal i nou agents. 
Ancoratge arma llarga als vehicles

 

: Ho veuen bé i van elevar la proposta per a properes adquisicions de 
vehicles. 

Reposició botes tàctiques

 

:  S’està autoritzant totes les demandes, però degut a l’allau de sol·licituds de botes, 
van fent les reposicions urgents i es comprometen a tenir-les en 15 dies (casos urgents). 
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