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REUNIÓ REGIONAL R.P.C. SINDICATS I CAPS 
 
Primer de tot ens congratulem del compromís que ha agafat el nou Cap de la Regió de 
fer aquestes reunions cada 4 mesos com a molt. 
 

R. P. C 
Càmeres vigilància exteriors: 
Demanem si se saben dates de canvis de les càmeres de vigilància exterior de les 
comissaries de la Regió. 
Ens diuen que ja s’han iniciat els tràmits per fer factible aquests canvis, però que tot 
aquest tema és de complex compliment.  
 
Vestuaris Comissaries de la Regió: 
Recordem que aquest ja és un tema recorrent d’anteriors reunions regionals. Cal 
climatitzar bé els vestuaris. No pot ser que a l’hivern hi tinguem fred i a l’estiu ens 
morim de calor. Fem esment que Inspecció de Treball s’ha pronunciat al respecte 
quan ha considerat els vestuaris zona de treball, cosa que els obliga a complir uns 
paràmetres. 
La resta de dependències de les comissaries també haurien d’estar ben climatitzades. 
Proposem unes revisions perquè no passi el que ha passat aquest any a Berga, que 
s’ha hagut de canviar l’aparell central de climatització. 
La resposta per part de l’administració és que tot això depèn d’infraestructures i que 
aquests no consideren que l’opinió d’Inspecció de Treball sigui ni certa ni vàlida.  
Des d’USPAC lluitarem perquè els vestuaris siguin un lloc on es compleixin els 
paràmetres marcats per la Inspecció de Treball. 
 
Seguretat a les recepcions de les diferents comissaries: 
Preguntem si tenen previst fer alguna modificació o algun canvi als Halls de les 
Comissaries que donen accés a altres de les seves dependències. 
La resposta és que han ordenat acabar l’auditoria de seguretat de les recepcions de 
les Comissaries que estava en marxa. i Des d’aquestes conclusions faran el què es 
decideixi. 
 
Material ordre públic: 
Es demana com està el material d’ordre públic de les diferents Comissaries de la 
Regió, ja siguin cascs, escuts,... 
Des d’administració ens responen que ells juntament amb companys de diferents 
unitats han repassat tots, absolutament tots, els cascs de cada una de les comissaries 
de la Regió i que s’han portat a destruir els que estaven més malament. Ens han dit el 
nombre de cascs de què disposava cada Comissaria i que farien una redistribució més 
equitativa després de la “neteja” que van fer. 
 
Celebració 300è aniversari a ISPC: 
Es pregunta a veure d’on va venir l’ordre de convocar obligatòriament a 3 efectius de 
cada comissaria de la Regió per tal d’assistir a aquests actes que es celebraven a 
l’ISPC. 
Ens diuen que l’ordre va venir pels canals reglamentaris des de la CSUCOT. 
Senyors que maneu, si voleu que la gent vingui als actes commemoratius, tracteu-los 
com es mereixen, no els menyspreeu com heu estat fent els últims temps. 
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ABP MANRESA 

Reposapeus: 
Venim demanat en diferents reunions reposapeus pels agents que fan servei moltes 
hores asseguts. Ja que sempre se’ns ha dit que les cadires en què treballen 
compleixen la normativa de Riscos Laborals, demanem aquesta peça per ajudar a 
corregir la postura de l’esquena. 
La resposta ha estat que si des d’administració es fa demanada amb un alt elevat 
número de peces d’aquestes, no els les entregaran, però que si aquesta peça es 
demana individualment, es concedirà sense problema.  
Animem a la gent que fa OAC, GAV, Porta i altres serveis que han d’estar molta 
estona asseguts que ho demanin. Amb una Nota Informativa a la cap administració 
n’hi haurà prou.  
 
Pàrquing exterior de vehicles: 
Molts de vosaltres fa anys que ens esteu demanant que es tanqui “al públic” el 
pàrquing lateral de la comissaria. Avui ho hem tornat a posar sobre la taula. 
La resposta des d’administració ha sigut que això és molt costós, i que un pressupost 
tant gran no es pot assumir. 
I des dels caps regionals han dit que hem d’entendre que la gent hi aparqui, perquè 
molts de nosaltres també aparquem a altres llocs del voltant de comissaria i tampoc 
els agrada als seus propietaris. 
 
Vehicles: 
Com tothom sap, la flota de vehicles del CME fa llàstima. Han perllongat els rèntings i 
els cotxes cauen a trossos. Hem preguntat què haurem de fer amb aquests vehicles. 
La resposta per part de l’administració ha estat de sorpresa, ja que a ells ningú els ha 
elevat cap d’aquestes queixes. Fins i tot hem ensenyat fotografies que ens veu fer 
arribar. Han dit que moltes coses es poden arreglar. 
Ens informen que a finals del 2020 hi haurà una remesa de rènting nova d’uns 
400/500 vehicles, i al 2021, a la primavera, una altra d’uns 600 vehicles més. 
Dubtem que els vehicles actuals arribin a aquestes dates. I sinó temps al temps. 
Des d’USPAC us fem la següent proposta: la nostra delegada quan treballi anirà 
agafant incidències dels vehicles, i les setmanes de festa farà la visita corresponent. 
Comenteu-li també qualsevol cosa que hi hagi amb els vehicles i elevarem la queixa o 
avaria a administració, a veure si ho poden arreglar. De moment ja tenen el 9338 i el 
9383 per arreglar. A finals de setmana els ho recordarem. 
A partir d’ara quan hi hagi qualsevol incidència dels vehicles, us poseu en contacte 
amb la nova delegada a Comissaria, i nosaltres ho farem arribar a administració. 
 
Manca greu d’efectius al carrer: 
Des el Sindicat ens hem queixat de la manca d’efectius que hi ha a la Comissaria.  
La resposta és la de sempre: que s’estan gestionant misèries i que quan vinguin els 
efectius de SRC, tota aquesta manca d’efectius quedarà bastant arreglada. 
 
Neteja de vestuaris: 
Ens hem queixat de la manca de neteja que pateix la Comissaria. 
Ens diuen que són coneixedors d’aquests extrems, que han intentat solucionar el 
problema, però que no hi poden fer res; que és un tema de l’empresa de neteja. Tot i 
així ens diuen que quan la cosa ja surt de mare, fan fer una neteja extra per 
solucionar temporalment el problema. 
Sempre que us trobeu els vestuaris o qualsevol altra part de la comissaria bruts, feu-
nos-ho saber. 
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Places oferiment USC:  
Demanem què serà de les 33 places d’agents i 6 de caporals que s’ofereixen als i les 
agents de SRC. 
Ens diuen que tots i totes aniran a USC, que ningú podrà anar comissionat a cap 
especialitat i que no descarten que s’ofereixin places a altres grups dintre d’USC, però 
que aquests oferiments seran públics i per tothom qui hi pugui estar interessats. 
Si això passa i no hi ha la transparència suficient, feu-nos-ho saber, que tal i com ens 
han dit ho miraran de fer el màxim de transparent possible. Si esteu interessats en 
poder anar a algun grup, sempre dintre USC, aneu a veure el seu cap interessant-vos 
per si sortiran o no places. 
 
Entrada lateral: 
Ens queixem de que hi entra més gent de la necessària, per aquesta porta. 
La seva resposta ha estat que tothom qui entra per aquesta porta lateral és 
treballador, ja sigui mosso, administratiu o de manteniment; que cap problema. 
 

A.R.R.O. 
Armilles antitrauma: 
Denunciem que hi ha agents d’aquesta unitat que estan treballant amb armilles 
caducades des de l’any 2017. 
La resposta tristament és la de sempre, que ja en són coneixedors, però com que 
aquesta reposició no depèn d’administració, sinó de la Prefectura, la cosa anirà per 
llarg, que es van fent gota a gota i que no hi ha diners. 
És molt trist, però és la trista realitat d’aquest Cos: els agents els importem ben poc! 
 
Guants antitall: 
Els fem coneixedors que els agents d’aquesta especialitat no tenen el material 
adequat per fer un escorcoll, per exemple. No disposen de guants antitall. 
Al contrari que fa uns mesos, o anys, que se’ns havia dit que es faria una remesa per 
aquests agents i els de trànsit, ara resulta que aquests no tenen dret a aquest 
material per poder treballar amb total seguretat. 
Molt trist no poder treballar amb el material adequat i que estiguem exposats a 
qualsevol risc d’infecció per una punxada desafortunada. Seguirem demanant on 
sigui, però tothom ha de tenir el material adequat. 
 
Vehicle 4x4: 
Per enèsima vegada tornem a demanar que es restitueixi el vehicle 4x4 que havia 
tingut aquest grup per realitzar la seva tasca. 
Se’ns diu que no en tindran un altre fins que no hi hagi el nou rènting. 
Un altre despropòsit. 

A.I.C 
 
Despatx SILTEC: 
Com ja venia sent habitual en les últimes reunions regionals, hem tornat a demanar el 
despatx tancat on efectuar les escoltes del SILTEC. 
La resposta és que ja s’està tirant endavant aquesta infraestructura; que en breu 
estarà llest. 
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Jaqueta intervenció paisà: 
S’ha tornat a fer la petició per enèsima vegada pels agents que encara no disposen 
d’aquesta peça de roba. 
Per sorpresa nostra ens diuen que ja esta tot en marxa, que ja s’ha fet l’amidament 
als agents afectats i que en breu disposaran d’aquesta peça. 
Ens congratulem que insistir tant serveixi d’alguna cosa, i també cal agrair als caps 
regionals les gestions fetes. 
 

C.D. MOIANÈS 
Obres millores: 
Es pregunta sobre les obres d’ampliació i millora d’aquesta CD. 
La resposta és que fa poc el Cap de la Regió es va reunir amb l’alcalde i la impressió 
que va tenir el Cap va ser que hi havia la possibilitat real que aquestes fossin una 
realitat, però sense concretar terminis. Hem de pensar que si es vol ampliar la 
plantilla a la CD, aquestes obres són totalment necessàries. 
 
Neteja i repostatge dels vehicles: 
Pel que fa la neteja, ens diuen des d’administració que s’ha d’anar a fer a la 
Comissaria de Manresa. Que hi ha uns dies indicats per portar els vehicles. El sotscap 
regional es compromet a explicar el funcionament a la Cap de la CD. 
I sobre el repostatge se’ns ha dit que no es va arribar a cap acord amb la benzinera, 
però que ho tornaran a intentar per facilitar la feina als companys de Moià. 
 
Controls sent 1 patrulla: 
Ens queixem d’aquests fets. D’haver de fer un control tan sols amb un indicatiu. 
Des de la Regió se’ns diu que estan a nivell 4, entenen que no poden obligar a ningú a 
aturar vehicles, que això només es pot fer quan hi ha més de 2 agents. 
 
TASER a la CD: 
Demanem la conveniència de que algun agent faci el curs de TASER . 
Des de la Regió se’ns informa que està previst que aquest curs també el faci el 
caporal de la CD i que, un cop la sergent i el caporal tinguin aquest curs, es dotarà de 
la TASER a la CD. Ens informen que l’administració comprarà una altra remesa 
d’aquests dispositius i un d’aquests anirà destinat a la CD. 
 

ABP OSONA 
Pàrquing exterior: 
Des d’USPAC es torna a demanar la col·locació d’una lona opaca al pàrquing exterior 
de l’ABP. 
Ens diuen que això es discutirà quan arribi el nou cap de la comissaria, ja que és un 
punt que porta discrepàncies. 
 
Rodes de contacte hivern: 
Altra vegada tornem a demanar rodes de contactes per als vehicles d’aquesta 
comissaria, ja siguin els de trànsit, els de paisà o els d’USC. 
Des d’administració ens diuen que ja ho han provat amb el rènting, però que ho 
tornaran a demanar, ja que és la única comissaria que no disposa d’aquest tipus de 
pneumàtics. 
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Els hem recordat que aquests pneumàtics no són només per la neu, que la 
climatologia d’Osona recomana portar aquest tipus de rodes durant el període 
hivernal. 
 
Vehicles: 
Aquesta comissaria també té els cotxes lamentables, no és una excepció. Un mínim 
de 4 vehicles porten més de 300.000 kms, i s’està esperant que el motor d’algun 
d’ells caigui a trossos, per poder donar-los de baixa. 
Ens informen que a finals del 2020 hi haurà una remesa de rènting nova d’uns 
400/500 vehicles, i al 2021, a la primavera, una altra d’uns 600 vehicles més. 
Igual que hem dit amb els vehicles de Manresa, dubtem que els vehicles actuals 
arribin a aquestes dates. I sinó, temps al temps. 
Des d’ USPAC us fem la següent proposta: el nostre delegat, quan treballi, anirà 
agafant incidències dels vehicles, i les setmanes de festa farà la visita corresponent. 
Comenteu-li també qualsevol cosa que hi hagi amb els vehicles i elevarem la queixa o 
avaria a administració, a veure si ho poden arreglar. 
Sobretot, quan hi hagi qualsevol incidència que hi hagi, comenteu-ho al nou delegat 
de l’ABP Osona, i ho posarem en coneixement del servei administració. 
No podem treballar així. Hem d’exigir unes mínimes mesures de seguretat. Des 
d’USPAC us encoratgem a informar de cada desperfecte del vehicle o avaria, per 
petita que sigui, al delegat i als caps i administració mitjançant una Nota Informativa.  
 

ABP SOLSONA 
Vestuari femení: 
Demanem com està una avaria amb la dutxa d’aquest vestuari i la possible ampliació 
d’aquest. 
La resposta és que la dutxa es va arreglar de seguida quan hi va haver l’avaria i que 
l’ampliació és impossible, que ja tenen 2 guixetes per cap cada una. 
 

ABP BERGA 
Material de trànsit: 
Des de la reunió del setembre de 2016 USPAC estem demanant material adequat per 
fer les tasques de trànsit que els agents d’aquesta comissaria realitzen dia sí i dia 
també. Una cosa molt important són els llums leds rotoflash.  
Des de la regió ens diuen que hi ha alguna cosa recuperada d’algun vehicle ja donat 
de baixa, però diuen que com que no n’hi ha per tothom, no donen aquests sobrants a 
ningú. 
Des del Sindicat creiem que la comissaria de Berga junt amb la de Solsona hauria de 
tenir preferència a l’hora de disposar d’un dispositiu d’aquests de llums, ja que no 
disposen de sector de trànsit en la seva comissaria. Per això demanem que s’entregui 
d’immediat un dispositiu d’aquests, de led rotoflash, a la comissaria de Berga.  
 
Etilòmetres: 
Posem en el coneixement dels Caps que els etilòmetres que tenim a la comissaria de 
Berga són vells i fallen més del que funcionen. 
Ens diuen que no patim, que trànsit té un sobrant molt gran d’aquests etilòmetres 
antics i que quan un s’espatlli, ja ens en donaran un altre. Que ens traguem del cap 
tenir un etilòmetre dels nous, ja que aquests només són per trànsit. 
Cada cop que fallin aquests etilòmetres els donem als companys de suport, i aquests 
en demanaran un de “nou”. 
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Vehicles: 
Com bé sabeu tot/es, aquesta comissaria no és una excepció amb l’estat dels vehicles 
dels quals disposa, que no oblidem que un ja està donat de baixa i tres més estan a la 
corda fluixa.  
Fem aquesta queixa a la regió sobre els vehicles de Berga. Des del 2016 que portem 
avisant reunió rere reunió, i la resposta sempre havia sigut la mateixa: que ets un 
exagerat, que ja farem alguna cosa quan això passi, que no n’hi ha per tant, etc. 
Doncs apa, aquí ho tenim.  
Som a les portes d’un altre hivern amb un Suzuki donat de baixa, un altre que poc li 
falta, un Qsqai que no està gaire més bé i un mampara apunt de dir prou. 
Hem demanat què passaria si ens quedéssim sense 4x4, o si qualsevol altre cotxe 
digués prou. 
La resposta ha estat que no patim, que de moment amb un Suzuki ja es fa, i que si 
aquest s’espatlla, ja en buscaran un altre d’un altre lloc per portar-nos-el a Berga. I 
això mateix amb qualsevol altre vehicle que s’hagi de donar de baixa. 
Ens informen que a finals del 2020 hi haurà una remesa de rènting nova d’uns 
400/500 vehicles, i el 2021, a la primavera, una altre d’uns 600 vehicles més. 
És el mateix que diem amb Manresa i Vic. Els vehicles actuals de Berga no arribaran a 
aquestes dates, ni de broma. 
No podem anar així, prendrem mal. Hem de treballar amb seguretat i els vehicles són 
una eina molt important en el nostre treball. 
 
 
Senyors Caps de la Regió, si us plau, posin fil a l’agulla abans que algú 
prengui mal. Llavors seran tots lamentacions! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manresa, 3 octubre de 2019 


