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REUNIÓ REGIONAL R.P.M.N. 26/09/2019 

 
1.- Retorn pagues extres i altres a companys finats: 
No pot ser que els familiars hagin de fer un paper per cada tram de paga extra que 
han de cobrar, obligant-los a recordar la mort del familiar cada vegada. Per a més 
inri, segur que hi ha famílies que no saben que han de fer aquets tràmits per rebre 
aquets diners, i a l’administració ja li esta bé perquè s’estalvia els pagaments. Però els 
policies van treballar i aquets diners pertanyen a qui digui el testament. PER AIXÒ 
DEMANEM QUE ES FACI EL PAGAMENT A LES FAMILIES D’UNA ÚNICA VEGADA. 
Pregunta realitzada en l’anterior reunió regional i encara no tenim cap mena de 
resposta.  
Resposta: se’ns indica que faran escrit a la sots directora de recursos humans per fer 
la reclamació, que estan d’acord amb la proposta de USPAC i que no en tenien 
coneixement. 
 
2.- Climatització ABPs de la Regió: 
Quines mesures s’han pres per que no es tornin a repetir tots els episodis viscuts 
aquest any amb la climatització de quasi el 100% de les ABPs de la regió. 
Resposta: es van arreglar tots els incidents, a Mollet hi ha una màquina de lloguer que 
es canviarà en breu i a Granollers també es canviarà. 
 
3.- Testimonis al Tribunal Suprem: 
Preguntem a veure què passa amb les imputacions dels companys de la regió que van 
anar a declarar com a testimonis i a dia d’avui encara no saben ni com ni quant els 
pertoca cobrar? 
Resposta: està traspassat diverses vegades a la sots direcció de recursos humans i no 
tenen resposta. 
Així mateix se’ls comenta que ens consta que tampoc s’ha fet la imputació horària. 
 
4.- Servei PITA: 
És normal que als companys que realitzen el servei Pita, amb tot el que això significa, 
els puja el romanent 1h quan treballen 9 hores (amb la dieta inclosa)? A la DAI passa 
el mateix? 
Tenint en compte les penúries d’aquest servei pels companys en el tema dinar/sopar i 
sobretot amb el tema necessitats fisiològiques, sobretot per les companyes; és 
necessària i coherent aquesta acció vers els companys/es que realitzen aquest servei? 
Tanmateix, ja que els puja el romanent si generen dieta, els computa el dia de treball 
de paisà amb la seva roba per rebre la corresponent bonificació amb la tant estimada 
targeta “MACSON”. 

“Resposta anterior reunió regional: s’informa al jutjat de Sabadell número 2 de tot el 
que succeeix amb la Sra. PITA. Han pres nota perquè el cap de torn regional avisi 
l’ABP o CD on s'està fent el seguiment per tal que els companys que estiguin fent el 
servei puguin disposar d'un relleu o de la seguretat que pertoqui.” 

RES DE RES, ANS EL CONTRARI, ANEM A PITJOR 
Resposta en aquesta reunió: se’ns comenta que tenim raó, que s’ha mirat i que no era 
correcte la pujada de 1h de romanent. Del tema de compensació per roba de paisà, 
res de res. El jutjat que porta la causa està tancat en banda a l’hora d’escoltar i estan 
a l’espera del judici, però a veure si això s’acaba. 
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5.- Efectius en ABPs per Toga i altres serveis regionals:  
Al final algú prendrà mal per no tenir recolzament, i més amb els indicis de 
criminalitat com estan. S’està fent alguna cosa? 
Resposta: no. 
 
6.- GNP Unitats Investigació: 
Es pregunta com està el tema de GNP de les unitats d’investigació de la regió? Quin 
seria el motiu per canviar si els anteriors caps de la Regió van creure que era la millor 
opció, i els caps de les UI’s  creuen que també ho és? 
Resposta: s’està estudiant. 
 
7.- Comparació efectius 2012/2019: 
Sol·licitem  el numero d’efectius d’USC a l’any 2012 en tota la Regió i els efectius 
totals actuals de USC a la Regió. 
Resposta: en 7 anys USC de la Regió ha perdut 214 agents o el que és el mateix, ja 
ho diem nosaltres, la regió en 7 anys té 107 PATRULLES MENYS. 
 
8.- Augment inseguretat : 
Des d’ USPAC demanem quines coses s’han fet des d’aquesta Regió/Prefectura per 
evitar la inseguretat que es viu al carrer a nivell ciutadà? I quines per protegir els 
agents? No oblidem que estan sota la responsabilitat dels caps, i sembla que no els 
importa la seva integritat física i mental: en moltes ocasions només hi ha un o cap 
efectiu al carrer.  
Resposta: no creuen que sigui així. 
 
9.- Desànim de la plantilla: 
Des d’ USPAC els convidem a que vagin a un breafing de qualsevol ABP de la regió, 
així podran veure els ànims. També els convidem a sortir, tan sols un dia, a patrullar 
amb qualsevol company d’escamot. Així podran veure les mancances i la falta 
d’efectius de probablement la part del Cos més maltractada històricament, USC. 
Resposta: no creuen que sigui així. De fet, diuen que quan parlen amb agents ningú 
els transmet aquets fets. A més defensen que el Comissari, quan està de guàrdia, ja 
surt a patrullar amb agents de USC??? 
Comenten que creuen que els Mossos/es ja estan prou motivats per part dels caps. 
Se’ls diu que és molt trista la llunyania que hi ha entre tropa i caps. 
 
10.- SRC: 
Els operadors de Sala, estan col·lapsats a nivell laboral. A vegades porten fins a 3 
conferències a la vegada sense poder anar al servei, o inclús anant-hi amb al portàtil.  
Quina solució es proposa? Perquè no només queda col·lapsat l’operador de sala, sinó 
que, a més, això provoca que les emissions del carrer vagin amb retard. 
Resposta: no és cert el que es diu. Ara amb els controls de pas de POE Habitatge és 
obligatori portar la tablet. 
Diuen que a petició dels agents, els caps controlen els descansos i que no tenen 20 
min de 18 curt, sinó que ho han ampliat a 30 minuts. 
Des del 2015 nomes s’ha perdut una sola persona de sala, és a dir, que son un menys 
que el 2015 
A la sala hi ha moltes reduccions horàries i que es donen gairebé un 90% dels 
permisos. 
Convidem un altre cop a tothom a demanar sempre els AP’s per ATRI abans de 
preguntar a la seva planificació. Sinó, l’administració s’excusa en el gran percentatge 
dels permisos: FALS. 
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Mataró: 
11.- Seguretat Abp Mataró:  
Estem a 4 sobre 5 alerta terrorista i l’accés a la part del darrere i lateral de l’ABP fa 
pena: pot entrar qualsevol persona sense cap mena de problema. Tenint en compte 
els efectius i que la persona de porta ja va prou enfeinat, es podrien tancar els 
accessos oberts lateral i frontal? 
Els timbres d’entrada al pàrquing i a la comissaria estan trencats i no tenen codi 
d’entrada. S’ha de picar al de porta. 
Resposta:  les millores de seguretat s’han d’elevar i està pendent actualitzar el pla de 
seguretat de les ABP’S. Els intèrfons estan revisats i els que fallen s’arreglaran dilluns. 
 
12.- Sarna:  
Quin protocol s’ha seguit amb la infecció de Sarna de la ABP de Mataró? 
Resposta: el que l’empresa de riscos laborals i desinfecció va comentar: el 05/09 es 
van desinfectar espais i 5 vehicles. 
USPAC els diu que el dia anterior, en torn de tarda i nit, es van fer servir vehicles que 
a posterior es van desinfectar. Ells responen que fins que el dia 5 Asepeyo no va dir 
que era Sarna, ells no van activar el protocol. USPAC els diu que el dia anterior 2 
metges ja havien certificat que era Sarna i que la companya així ho va transmetre; 
que no hi ha mes contagis perquè, com sempre, tenim sort. 
També ens diuen que s’ha fet una queixa a Asepeyo per part de la Regió per dir que 
no era malaltia laboral. 
 
Mollet: 
13.-Aigua calenta: 
Des del dia de la redacció d’aquesta pregunta, aquesta ABP porta més d’un mes sense 
aigua calenta. Es considera una cosa normal? 
Resposta: ens diuen que està resolt, tot i que s’ha de fer substitució de peces. Tot i 
així se’ls recorda que han estat 45 dies sense aigua calenta. 
 
Sabadell: 
14.- Incident 8 setembre: 
La matinada del 7 al 8 de Setembre, 5 companys van acabar ferits en uns disturbis al 
final d’un dels actes de la festa major de Sabadell. 
1.- Tornem estar en el mateix: pocs efectius i falta de seguretat pels companys. 
2.- S’han posat en contacte amb els ferits? 
3.- Els han ofert ajuda legal, donat que els detinguts els han denunciat? 
4.- On era la ARRO en els moments dels fets? 
5.- Si l’experiència ens diu que tots els disturbis succeeixen, més d’un 90%, al final de 
les festes, celebracions, etc. , per què la ARRO no estava al seu lloc? Qui i per què 
decideix l’horari de la  ARRO?  Té coneixements per fer-ho? 
En base a què es creen els horaris de la ARRO? Perquè qualsevol company d’escamot 
de qualsevol ABP sap que durant aquelles hores són innecessaris. Al final, sempre es 
troben sols els companys de USC quan hi ha problemes. 
6.- S’ha valorat el canvi de material antidisturbis en les ABP’s de la Regió? 
7.- De veritat que hem d’esperar que passi alguna desgràcia a la nostre Regió per 
lamentar totes les mancances? Els únics responsables seran vostès: la prefectura i els 
càrrecs polítics, que des de fa anys tenen el Cos deixat de la mà de Déu. No els 
importa ni la seguretat del ciutadà, ni dels seus propis treballadors. 
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Resposta: ens manifesten que el servei va estar molt ben planificat per part del cap 
de USC Sabadell, que estava tot previst pel cap de dispositiu i que es va actuar molt 
bé fins que els manifestants es van apropar a la zona de seguretat dels agents. 
Diu que ell ha fet la supervisió i que esta tot OK; que el Conseller ha estat a sobre de 
tot. (jajajajajajaja) 
Del tema ARRO, textualment ens diu que se la van jugar a que 1 hora no hi hagués 
ARRO. 
USPAC li fa saber que amb la seguretat dels agents no es juga; que quan hi ha 
desgràcies, no pots anar a canviar fitxes com al casino. 
ARRO marxa del lloc perquè no hi ha hores: han de descansar 12H i l’endemà 
entraven a un altre servei. 
 
Altres qüestions : 
 

- Material antiavalots es diu que es distribuirà correctament a totes les ABP’s el 
que estigui en condicions; i que una empresa els ha dit que els cascos no 
caduquen. Se’ls diu que en aquets concretament no hi ha data de caducitat 
perquè son tan antics, que quan els van fer no era obligatori posar-ne. 

 
- Tema lona de Montcada, es va decidir que no era necessària i que es tornarà 

a elevar la petició. 

 
- Està previst un nou rènting de vehicles, concretament uns 800 vehicles en els 

propers 2 anys (ho posem en dubte). 

 
- A Pineda de Mar, l’escala posterior està licitada però no està adjudicada. Es 

preveu en breu. 

 
- Premià i Caldes de Montbui, on va donar positiu en legionel·losis, es faran 

més controls. 
 

- A Arenys de Mar la resclosa porta 14 reparacions i se’n valora substitució. 
 

- A Granollers, per ordre del Comissari, quan es donin furts a l’autopista, un 
vehicle haurà d’anar a agafar la denuncia. Més feina per USC. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Granollers, 27 setembre de 2019 


