
    

REUNIÓ DELS SINDICATS REPRESENTATIUS AMB ELS CAPS DE LA RPC 
 
 
En data 27 d’abril de 2016 ens hem reunit els sindicats representatius amb els Caps de la Regió 
Policial Central. Després de tres anys sense que no fos convocada cap reunió, per fi i gràcies a 
l’escrit que vam presentar la TRISINDICAL al Director General al gener de 2016, aquest ha ordenat 
al Cap de la Regió que ha de mantenir reunions periòdiques amb les organitzacions sindicals. 
 
Donat que els sol·licitants de la reunió hem estat la TRISINDICAL i ho vam fer per escrit al Director 
General, el comissari Cap de la Regió, ha declinat respondre a les nostres demandes, ja que segons 
ell, ho farà el Director General. Per tant, els 19 punts que la TRISINDICAL havia plantejat, tant sols 
ha donat resposta a quatre punts. 
 
D’altra banda, sí que ha tingut la deferència de respondre a les peticions d’altres sindicats, i com que 
les necessitats són tant evidents, sense voler ha respost algunes de les nostres demandes. 
Els punts tractats en la reunió han estat aquests. 
 
1.-MANCA D’EFECTIUS GENERALITZADA. En aspecte se’ns informa que és un problema 
generalitzat de tot el Cos, i fins que no s’aprovi una nova convocatòria d’accés al cos, serà difícil de 
poder subsanar. Possiblement i si els pressupostos ho permeten cap al 2017 tindríem nova 
convocatòria. 
 
2.-PLA DE COSTA. S’oferiran places per al pla de costes que serà d’un agent per abp, excepte 
l’ABP Bages que s’oferiran 7 places. En aquest sentit l’ARRO no farà el que feia altres anys de 
participava activament en el pla de costes, però això no treu que hagi d’anar a cobrir imprevistos i 
recolzar a altres ARRO. 
 
3.-COMPLEMENT DE CAP DE TORN PER CAPORALS. Hi ha caporals que estan realitzant tasques 
de cap de torn sense la retribució corresponent. La resposta que ens donen és que aquestes places 
estan cobertes per sergents que estan de baixa de llarga durada o en altres tipus de situacions 
administratives, i que com que la Generalitat ja esta pagant aquest complement, doncs els caporals 
no ho poden cobrar també. Per tant és una situació que s’ha de solucionar a nivell general de Cos. 
 
4.-QUADRANTS I GESTIÓ HORARIA. En aquest apartat ens han informat que la decisió que els 
agents de trànsit fessin Q5 ha de ser gestionada des de la Divisió, i el fet que hagi agents que vulguin 
fer Q5, no els pertoca als caps de la Regió sinó que ho ha de decidir la Divisió de Trànsit. 
La gestió de les hores extres atorgades pel Parlament per la prevenció d’actes terroristes (POE-A) es 
realitza des d’instàncies superiors, i sempre que es reuneixin els requisits previstos, que solen estar 
en setmana de festa i que el servei sigui catalogat OER de pagament. Això no vol dir, que per 
necessitats de servei no es destini agents en servei ordinari a realitzar aquest tipus de servei. Per 
tant, es poden donar situacions de gent que esta fent el mateix servei, però uns en servei ordinari i 
altres en hores extres. Situació completament injusta, però que segons els caps de la Regió no està 
en les seves mans. 
 
5.-CONTROLS DE POE-HABITATGE. Les queixes dels agents de la especialitat de trànsit per la 
participació en els controls per la prevenció del robatoris interior a domicilis, restant l’efectivitat als 
controls per la reducció de la sinistralitat, no ha estat tinguda en compte pels caps de la Regió, 
argumentant que d’aquesta manera s’està reduint aquest repunt de robatoris, sense que la 
sinistralitat hagi augmentat significativament. 
 



    

6.-OBLIGATORIETAT D’ASSISTIR A LES ESQUADRES. El Comissari assumeix la seva decisió de 
convocar obligatòriament a tots els felicitats i ho continuarà fent en anys successius si la Prefectura 
no li diu el contrari, realitzant els canvis de planificació anual i aplicant els coeficients que pertoquin. 
Anteposant la seva decisió a futurs canvis que siguin necessaris per necessitats de servei operatives 
i donant per entès que qui no vol assistir ja té altres mecanismes, com el DAD80, per no assistir 
(literalment). Se li pregunta si al sopar de gala va anar voluntàriament o obligat. 
 
7.-SERVEI PRESENCIAL REGIONAL D’INVESTIGACIÓ. Malgrat tornar a incidir en la necessitat de 
modificar la prestació que s’està donant en l’actualitat, per qüestions d’eficiència i optimització dels 
recursos, bàsicament pel que fa als caporals, i el fet que cada vegada que s’ha de cobrir la guàrdia 
es perden 2 efectius durant 15 dies, el Comissari no modificarà aquest servei. Encara que, i degut a 
motius de seguretat (nivell 4 d’alerta) les patrulles unipersonals estan prohibides, considera que es 
corre menys perill si es desplaça un agent sol de paisà amb vehicle no logotipat, que un uniformat. 
 
8.-COMARCA DEL MOIANÈS. Malgrat no hi ha data concreta, la intenció és muntar un servei 
permanent de mossos, realitzant tasques de proximitat principalment. Que cobreixi els torns de mati i 
tarda, depenent de l’ABP del Bages. La idea està en procés embrionari, s’han d’adequar les 
dependències de PL i no saben quantitat d’efectius que destinaran. 
 
9.-SALA REGIONAL. La inquietud dels agents destinats a la Sala Regional pels rumors de la seva 
desaparició, no ha estat confirmat pels caps de la Regió. És una qüestió estratègica del Departament 
i no poden concretar res. Sí que confirmen que els agents que tenen plaça en propietat a la Sala, 
com que la localitat del destí és Manresa, hauran de ser reubicats a l’ABP del Bages, en tasques 
d’USC si és necessari. 
 
10.-ABP VIC. Durant aquest 2016 començaran les obres per obrir una porta lateral d’accés des del 
pàrquing pels agents i també es realitzarà una estructura o cubícul a l’entrada de garjoles per poder 
encotxar i desencotxar els detinguts, salvaguardant la identitat i la seguretat dels agents. 
Pel que fa a la problemàtica dels vestidors d’homes, el problema és que l’Ajuntament de Vic no 
atorga els permisos per realitzar les obres pertinents, per tal d’ampliar (verticalment o 
horitzontalment) les dimensions de la comissaria. 
 
11.-MATERIAL FET MALBÉ I REPOSICIONS EXTRAORDINARIES. Degut els ajustos 
pressupostaris que pateix la Generalitat, només es realitzen canvis de material per reposició 
extraordinària, i si hi ha algú que no se li pot fer la reposició sol·licitada és per manca de material (per 
exemple les sabates del núm. 43). 
L’ARRO rebrà en breu les tres noves furgonetes que els falten i el repartiment d’armilles interiors 
segueix les directrius de la Prefectura. 
 
12.-UTILITZACIÓ D’ARMA LLARGA ALS CONTROLS. Segons el cap regional, aquest tema també 
li pertoca a la Prefectura i s’ha proposat de dotar els vehicles d’algun sistema amb tancament per 
poder portar les armes llargues als vehicles. 
 
13.-SISTEMA AIRE CONDICIONAT OFICINA TÈCNICA DE TRÁNSIT.  Es reubicaran els actuals 
per no seguir provocant les molèsties als companys que hi treballen. 
 
14.-PORTA LATERAL ABP BAGES. En breu, s’iniciaran les obres per tal de substituir la porta 
lateral d’entrada a l’ABP Manresa i millorar-ne la seguretat. 
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