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REUNIÓ DE SINDICATS AMB ELS CAPS RPMB 18 SETEMBRE 

 
 
Ens informen de l’oferta imminent d’un concurs de places per Seguretat Ciutadana a 
la RPMB que actuaran a escala regional. Primera noticia. Ningú ens ha informat 
d’aquest concurs ni tenim cap informació de res. 
 
Dintre de la companya “Barcelona segura” hi ha un pla estratègic amb la finalitat de 
fer tornar Barcelona a la condició de ciutat segura. Sembla que després de la 
degradació que han patit els serveis policials i la deixadesa de les condicions laborals 
del nostre Cos policial, es vol treballar a corre-cuita per endreçar una situació límit. 
 
 
1.- Propostes del Pla estratègic: 
- Centralitzar serveis d’investigació bàsica: l’AIC ha plantejat concentrar les 
investigacions bàsiques en 4 centres de treball, però en un principi s’ha descartat en 
no veure una viabilitat clara d’aquest projecte. 
- Des de la Regió han demanat 14 inspectors, per tenir dos inspectors per torn que 
facin de cap de torn a Barcelona i prenguin les decisions. Esperem que aquesta 
mesura tiri endavant i no es descarregui tota la responsabilitat a l’escala bàsica i 
intermèdia. 
- A banda dels caps regionals hi haurà dos coordinadors, l’actual de dispositius i un 
segon que serà de seguretat ciutadana. 
- Mes efectius a l’ARRO Barcelona i un grup polivalent semblant als guilles però amb 
cotxe, és a dir, un grup regional de seguretat ciutadana. 
Els caps no volen lliurar cap mena de documentació nio proposta sobre la 
reestructuració de la RPMB, així que de moment, totes les propostes a l’aire i res en 
ferm. 
 
2.- Reforç d’agent que arriba: 
Les properes setmanes arribaran 320 efectius a la RPMB, arribant als nivells del 2012. 
USPAC ha demanat el nombre d’efectius destinats a patrulles per Comissaries però no 
ens han facilitat aquesta informació, només ens han comentat que a Barcelona la 
cobertura és de 2438 efectius i actualment n’hi ha 2579. Penseu que la cobertura és 
segons interessa a l’administració. 
 
3.- MENA: 
S’ha habilitat el centre de triatge de 24 hores al Tibidabo, però s’està treballant en un 
nou centre al FORUM. 
 
4.- OAC Plaça Catalunya: 
Es volen obrir unes dependències al centre de Barcelona, però encara no es coneix on 
serà, ja que es busca alternativa a les instal·lacions del metro. 
 
5.- Nova Comissaria Sarrià-Sant Gervasi: 
Informen que s’obrirà al gener de 2020. 
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6.- GUILLES: 
Els caps de la Regió no tenen clar que hagin de ser nivell 2, ja que pensen que no són 
de cap especialitat i no tenen per què ser d’un nivell superior. 
 
7.- Formació a la RPMB: 
USPAC proposa que les jornades de formació siguin de 8’5 h, que es faci una 
planificació trimestral perquè els agents es puguin apuntar quan els hi vagi bé i que es 
podria fer servir l’aplicatiu de formació per fer la inscripció. Ens responen que NO, que 
la formació serà de 7’5 h i que no s’utilitzarà l’aplicatiu.  
No volen destinar una persona que coordini la formació. Es veu que pels caps 
regionals la formació no és important. 
 
8.- ACD Les Corts: 
 
8.1 Roda ACD: 
Durant les pròximes setmanes sortiran de l’ACD els 3 sergents, 3 caporals i 8 agents 
que queden després del concurs general i es cobriran amb agents amb plaça genèrica 
i en provisional. Els que entraran ara estaran 6 mesos a l’ACD. 
 
8.2 A petició d’ USPAC ens informen que la capacitat màxima de l’ACD és de 88 
detinguts i que hi ha una mitjana diària de 57. Ens queixem de que hi ha dies que 
aquesta xifra es sobrepassa i ens contesten que per això s’ha obert la custòdia a 
Horta-Guinardó. 
 
8.3 USPAC planteja que l’ACD és un centre de treball obsolet i insalubre per a 
treballar, i que actualment no està preparat per a garantir ni la seguretat ni la salut 
dels treballadors. En aquest sentit peticionem que aprofitant les noves promocions de 
mossos, s’obrin noves ACD, es reforcin les OACs i es faci la instrucció i la custòdia a la 
mateixa comissaria. No saben què respondre ni ens plantegen cap alternativa. Tots 
sabem com està l’ACD de les Corts. 
 
No es pot treballar amb dignitat allà baix! 
 
9.- Grup de Fures Regional: 
Peticionem que el grup de Fures d’àmbit regional que es va fer a principis d’estiu, es 
compensi aquest canvi d’àmbit d’actuació amb una comissió a una de les arees de 
nivell 2 durant tot el temps que hagin estat destinats. No és un servei voluntari, i 
s’incompleix la normativa actual sobre horaris. La gran feina que estan fent no la 
veuen compensada de cap manera. Lamentable que els cas de la regió no impulsin 
aquest reconeixement després de realitzar 659 actuacions amb 581 detinguts. 
Sense anar més lluny la GUB fa el mateix servei cobrant un extra, com sempre! 
 
10.- Custòdia Ciutat de la Justícia: 
A la última reunió ens vam oposar a la unificació de serveis de custòdia majors i 
menors. S’incompliria amb aquest canvi tant el Decret d’horaris com els horaris 
vigents al nostre cos policial. Un Q3 amb ramificació d’un dels escamots per fer nits 
no existeix. Ens responen que han traslladat aquest punt a la CSUCOT perquè els hi 
diguin si poden fer o no aquesta modificació. Ja els hi diem nosaltres: NO ES POT FER! 
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11.- Custòdia de Menors Ciutat de la Justícia: 
Segueix sense existir cap comunicat intern ni protocol de servei de custòdia de 
menors. Això està provocant conflictes i discrepàncies alhora d’interpretar les ordres 
per realitzar el servei, ja que s’han de cobrir custòdies, rondes exteriors, relleus, 
requeriments dels vigilants de seguretat i/o judicatura, col·locació de tanques 
perimetrals, etc. 
Ens responen que han passat nota per resoldre aquest problema que ja és etern. O 
sigui que confiança zero. 
 
12.- Climatització ABP Les Corts: 
Comuniquem que aquest estiu ha fallat la climatització a diverses dependències de 
Comissaria i que a la resclosa d’entrada dels detinguts es superen els 32 graus, igual 
que a la recepció del carrer Taquígraf. 
Ens responen que l’edifici té un dèficit a les màquines de climatització de difícil 
solució, així que ho portarem a Inspecció de treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquests són els punts més important tractats a la Reunió Regional celebrada el dia 18 
de setembre. 
 
Companys i companyes, qualsevol incidència que tingueu ja sigui a la feina com al 
material, instal·lacions, vehicles,...no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. 
Treballarem per solucionar-ho! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#SomDiferentsSomComTu 
 

 
 

 
 

Barcelona, 24 setembre de 2019 


