
   

 REUNIO RPMB-SINDICATS 29/06/15 
 

ARMILLES – 

- Sobre el repartiment d'armilles a la regió, es porten repartides mes del 50 %, sobre les fundes 
exteriors se’ns diu que el setembre es començarà el repartiment. 

- Armilles exteriors que s’estan utilitzant fins ara, hi ha una quantitat que caduquen aviat i que es 
procedirà a emmagatzemar per procedir, si s’escau, a la seva destrucció. 

- En quan al contingent d’armilles exteriors, s’ha demanat que es mantingui tot i arribar a la total 
implantació de les personals, ja que aquestes tenen major protecció balística. 

Recordeu utilitzar les armilles que tingueu a l'abast, siguin interiors o exteriors, per tal de donar-vos el 
punt de seguretat personal sigui quin sigui l'estat d'alerta. L’important és la vostra seguretat.  

 

Reposició d’efectius – 

- Sala regional s’han cobert els efectius que havien perdut, uns 13, pel que fa a la problemàtica 
dels permisos es podria solventar. 

- Unitats d’Investigació degut a la manca d’efectius a cobrir en el concurs, uns 49 efectius, s’han 
cobert amb efectius provisionals,  

- Sant Martí  les circumstàncies d’aquesta ABP, serveis estàtics d’accés i altres serveis externs, 
comporta una manca d’efectius disponibles, si a demes afegim la prioritat de fer servei d’OAC. 
Tot i així ens comuniquen que no hi ha massa canvis en els fets de carrer, i si en quan a fets 
instruïts. 

En definitiva, arrosseguem una manca d’efectius endèmica a tota la Regió i això l’únic que fa es 
complicar la gestió del personal disponible per fer tasques bàsiques en tots els serveis. 

 

Material –  

- Bastó policial, es te previst un lliurament per a l’últim trimestre 

- Val de roba, no tenim cap novetat que puguem concretar, tot i que sembla que hi ha hagut un 
parell d’empreses que han licitat. I estem parlant només del 2012 

I seguim esperant que això canviï, sempre estem demanant caritat per tenir el que ens pertoca. 

 

- Portàtils, hi ha previsió del repartiment de nou material a partir de l’agost. 

- Cadires varies, tenen previst repartir 264 cadires de menjador i 268 cadires amb rodes pels 
diferents serveis. 
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Formació – 

- Actualització de normativa, prefectura va decidir que es fes en dies festius, per evitar 
problemes en els serveis  i van apuntar un detall que no sabíem, poder anar a  fer-ho a prop 
del domicili i evitar desplaçaments innecessaris, ignoràvem aquest punt del qual dubtem que 
s’informés a tothom. 

Qui per diferents circumstàncies no hagues pogut fer aquesta formació, el setembre es farien unes 
jornades a l’ISPC 

- ABP Sant Andreu, l’espai que s’està utilitzant per donar la formació d’emmanillament, no te 
les mesures de seguretat adients, pel que s’ha demanat que es deixi de fer fins que no es trobi 
l’espai adequat. 

- Servei DUMA, poca empatia vers aquest servei en quan a la formació dels efectius que poden 
arribar fer tasques puntuals d’escortes, com a tots els serveis es demana tenir les eines 
suficients per poder fer la feina amb garanties. 

El tema de la formació continuada al CME, deixa molt que desitjar i no es te implementada cap 
dinàmica eficient per resoldre la problemàtica. 

 

Mesures de protecció a les comissaries – 

Seguim pendents de l’informe de la comissió de seguretat i autoprotecció , en la que hi ha uns 70 
centres de treball a tot el territori pendents de implantar algunes actuacions corporatives integrals 
que s’han de fer, del quals hi ha els de la Regió. 

Tot també dependrà de la despesa a assumir i la prioritat que es pugui establir. 

Es tenen pendents diferents actuacions concretes que estan pressupostades o reparacions dels 
sistemes de refrigeració  

 

Dispositius d’ordre públic – 

Demanem que es revisin els criteris a l’hora d’assignar efectius de paisà per cobrir manifestacions o 
altres esdeveniments d’aquests tipus. Sovint són gent d’USC o altres destinacions que no tenen 
formació específica en aquesta tasca, fet que els hi genera inseguretat. El Comissari ens dona la raó, 
diu que aquest aspecte encara no s’ha resolt a nivell de Cos i que està essent revisat pels 
comandaments de la CSUCOC. Esperen poder donar una resposta millor, tenir més empatia i millors 
instruccions en els pròxims dispositius d’ordre públic. 

Barcelona, 3 de juliol de 2015 
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