
 

 

 

 

Reunió RPMNORD 2-11-2015 

 

Us fem un resum dels temes tractats a la raunió amb els caps de la regió: 

Es parla de la manca d’efectius generalitzada a tota la regió i la resposta ha estat que la 

forquilla és de 50 patrulles de mitja a tot el territori i hi ha molta capacitat de mobilitat entre 

ABP’s i CD’s  en cas de suport i manca de patrulles, també exposen que tenim molt suport de 

les Policies Locals. 

Pla de Costa, ens queixem que deixen alguns sectors descoberts i és el 3er any que es fa,  s’ha 

donat suport a la Regió de Girona.  El suport amb patrulles de SC s’intenta fer amb hores de 

romanent i redistribució d’efectius. Aquest any la Arro no ha fet suport a USC si no que  ha fet 

tasques d’ordre públic.  El cap de torn regional és qui, a inici de torn, fa els moviments 

d’efectius regionals segons necessitats. 

Custòdia Regional. Es comunica que hi ha hagut casos d’enviar patrulles, per exemple, de 

Pineda a Terrassa per tal de fer una custòdia a les 13:00 per finalitzar a les 14:30 i fent que la 

patrulla hagi de fer mes de 100 quilometres i perllongament de servei, cosa que es podria 

evitar si la custòdia s’hagués fet d’una comissaria més propera.  Així mateix comentem que les 

rodes de custòdia difícilment es modifiquen quan el sector que ha de cedir una patrulla es 

queda amb un o sense indicatius reals per cobrir servei a sector. Comentem que en aquests 

casos la custòdia hauria de saltar a la comissaria següent per tal de no deixar cap territori 

venut. Ens comuniquen que és raonable la proposta que plantegem i que ho parlaran amb els 

caps regionals i caps d’ABP’S. 

Formació, ens queixem que la formació de Codi Penal i Llei de seguretat Ciutadana va arribar 

tard, i ens diuen que tot va arribar marcat per Prefectura.  Ens tornem a queixar de la 

imputació horària en les practiques de tir, on el temps de desplaçament són irreals i fa que 

estiguin més hores de les planificades i, a més a més, en algunes ABP’s hi ha problemes per 

imputar perllongaments. Diuen que revisaran el cas i parlaran amb les administracions d’ABP.   

Canvi de seqüència, estan pendents de rebre instruccions concretes de com s’aplicarà el canvi 

de seqüència i  com minimitzaran l’impacte a les parelles que fan Q5. 

 

 



Seguretat a les comissaries: hi ha un pla de seguretat per tota la regió, per millorar totes les 

càmeres i totes aquelles incidències derivades d’aquest tema (zones fosques, il·luminació,...) 

així com col·locar-ne de noves per millorar la seguretat  en llocs on no n’hi ha. S’espera 

pressupost. 

Hores Extres, hi ha 750 hores extres en un mes per tota la regió. Es destinaran unes hores a 

USC i altres a ARRO, es farà servir el mateix criteri que el VAR 15 de Trànsit, en quant 

assignació d’aquestes hores que es controlarà des de l’Oficina de Suport Regional. Els serveis 

s’iniciaran a Granollers on els efectius tindran taquilles i armilles antibales en cas de que no en 

tinguin de dotació.  Els torns per USC seran de 8 hores (matí o tarda) i per ARRO 6 hores 

(ARRO seran equips de 7 efectius). 

Millores estructurals: per fi, després de moltes queixes, han arreglat la tanca de Mollet, 

urinaris, esglaó i il·luminació de Badalona.  En breu posaran porten noves d’accés a Granollers, 

Badalona i Mollet.  I es faran tasques de manteniment (sobretot pintura) a àrees de custodia, 

escales interiors. 

La Regió metropolitana nord és la  única regió de tot el territori on no han cuidat als companys 

que tenien baixes llargues al final d’any i quant es produïa el canvi d’any policial si tenien 

romanent pendent els hi restaven de les seves hores acumulades, fet que no es donaria si 

tinguessin totes les hores planificades. Miraran de posar solució al tema. 

Es preveu l’arribada d’una partida de botes operatives durant les dues primeres setmanes de 

desembre així com de defenses extensibles durant els tres primers mesos de l’any 2016. 

En referència als companys i companyes que encara no disposin de la seva armilla interior i 

hagin de realitzar servei amb les exteriors distribuïdes a les comissariesens informen que si 

necessiten alguna de tallatge diferent ho sol·licitin mitjançant N.I i, en la mesura del possible,  

les redistribuiran. 

 

 

 

 

 

 

 


