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REUNIÓ DELS SINDICATS AMB ELS RESPONSABLES DE 
LA REGIÓ POLICIAL CENTRAL 

Ahir 6 de febrer de 2018 vam tenir reunió amb els responsables de la RPCENTRAL, us 
resumin alguns dels temes més rellevants que es van tractar: 

- MOIANÈS: les obres estan a punt d’acabar. En breu sortirà oferiment a tot el cos de 9 
agents i 1 caporal que faran servei de proximitat amb horari Q3. A finals d’any 
l’Ajuntament té previst fer una segona fase d’ampliació. 

- ARRO: no es planifiquen mai menys de 5 efectius, però es podria donar el cas que amb 
indisposicions sortissin 4 efectius.  S’han adonat que el 30% del servei el fan per recolzar a 
altres regions, s’han queixat  i ara ha baixat el nombre de serveis a altres regions. 

Hem tornat a demanar un vehicle tot terreny per a l'ARRO, molt necessari ja que només 
disposen d’un turisme de reacció. 

- OSONA: ens passen dades del nombre d’APS concedits (812) i denegats (107) de 
desembre i gener. Aprofitem per recordar a tothom que sempre es demanin per ATRI. 
També ens informen que els mínims es van baixar a 3 patrulles per poder concedir més 
permisos. 

- CAMERES DE SEGURETAT: està prevista la compra de noves càmeres de seguretat per a 
totes les ABP's, sense data precisa. 

- ARMILLES i GUANTS: encara queden 6 agents sense armilla de dotació a la regió.  S’ha 
recordat que a Trànsit i ARRO també els hi corresponen guants antitall. 

- LOTS: aquest any hi ha prevista l’adquisició de noves lots per a totes les destinacions. 

- VEHICLES DE PAISÀ: no hi ha problemes per intercanviar vehicles un cop “cremats”. Es 
pot gestionar a traves de la oficina de suport regional. Els vehicles de poca potència venen 
donats pel pressupost del rènting (+cotxes –potència) 

- La PATUM de Berga: Com s'ha fet en altres anys la voluntat és cobrir una part amb hores 
extres però degut a la situació política actual no poden assegurar-ho. 


