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REUNIÓ REGIONAL ENTRE SINDICATS I CAPS DE LA RPC 15-02-2023 

________________________________________________ 
 

Ahir, 15 de febrer, ens vam reunir els sindicats amb els caps de la RPC. Tot i la bona 

voluntat que sembla hi ha per part dels caps de la regió en millorar, en resposta als 

punts aportats per la USPAC, us passem un resum dels punts tractats i més enllà de 

bones paraules esperem fets: 

 
Punts genèrics 

 

• Quines són les directrius per agafar les denuncies de VG/VD a la Regió? 

◦ Les directrius són les mateixes de tot el cos, per norma el GAV no agafa 

denúncies, si ho fan és com favor o en casos excepcionals. 

 

• Bossa d’hores extres. Hi ha? Criteris per assignar a les diferents 

comissaries. 

◦ Hi ha dos PI’s, La Abadia de Montserrat i el Basquet Manresa, normalment són 

unes 150 hores mensuals que es cobreix des de l’ABP Manresa. Des-de la 

USPAC proposem fer una roda entre les diferents comissaries de la regió per 

ser més equitatius, atès que la resta no tenen possibilitats. Ens informen que 

s’estudiarà el fer una roda.  

 
• Possibilitat de posar gàbies a les comissaries a la part exterior per 

emmagatzemar la marihuana. 

◦ A Solsona s’ha portat una gàbia i es demanarà un altre contenidor, però la 

millor manera de solucionar el problema és posar en marxa el magatzem 

central, en la qual cosa coincidim. 

 

• Problemàtica amb el canvi de talles de la uniformitat nova. 

◦ Ara els canvis de talles justificats s’estan realitzant sense problemes. 

 

• Quan hi ha 2 comandaments, perquè no fa un de responsable de l’OAC? 

◦ Ens informen, que normalment, no hi ha dos comandaments, i per aquest 

motiu no hi ha continuïtat, per tant és difícil, atès que hi ha comandaments 

que no disposen dels coneixements,  igual que no tots els agents fan tasques 

d’OAC, però ho miraran. Des de la USPAC insistim que tothom ha d’assumir 

les tasques que li pertoquen i en cas que algú faci tasques de categoria 

superior s’han de compensar. 

 
• A Berga i Solsona els etilòmetres són molt antics i no funcionen 

correctament. Es poden substituir? 

◦ El dia 7 va anar l’intendent Guillot allà i lii van dir que els etilòmetres són els 

mateixos a tots els llocs, que tots tenen la seva revisió passada i funcionen 

correctament. De totes maneres ens informen que es vol actualitzar tots els 

etilòmetres. 
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Punts tractats d’afectació  l’ABP BAGES. 

 
• OAC Manresa. Quines unitats aniran allà? Hi haurà aparcament, armes i 

vigilància? 

◦ Ara es signarà el conveni, per ara és traslladarà un locutori d’OAC, el grup de 

fures i proximitat. Ja ens informen que NO HI HAURÀ PÀRQUING.  

Ens informen que el cap de Fures està d’acord amb el canvi però no faran res 

que perjudiqui al grup, que una part anirà cap allà, igual de manera voluntària, 

però que es valorarà. També s’està fent l’estudi de seguretat de les 

dependències. 

 

• Petició de braçalet policial reflectant. A la subcomissió de materials ens 

van dir que a les comissaries n’hi ha, sembla ser que a l’ABP no en tenen. 

◦ Hi ha 7-8 braçalets, no els donaran perquè  ja no hi ha estoc per demanar al 

trobar-se descatalogats i fer falta quan hi ha d’altres dispositius. 

 
• Possibilitat d’adaptar horaris temporalment, als treballadors que ho ne-

cessitin per temes de conciliació familiar justificats 

◦ No es una obligació, però normalment es fa, per casos particulars i concrets 

podem parlar amb la Comissaria i l’Intendent sense problemes. 

 
• Trànsit Manresa. Negativa a fer canvis voluntaris si no es respecta les 12 

hores de descans. 

◦ No es pot fer res, el Decret marca les 12 hores de descans. Encara que el 

canvi sigui voluntari si no compleix el Decret no ho permeten, això sembla 

que s'està fent extensiu a la resta de Regions. No entenem perquè a APEN 

això no s'entén igual amb les custodies hospitalàries de 12 hores dels 

caps de setmana, on tampoc es respecten les 12 hores de descans! 

 

• Manca de neteja a les garjoles. 

◦ S’ha parlat amb l’empresa per tal de fer neteja extra.  

 

Punts tractats d’ABP SOLSONÈS. 

 
• Continuem amb la manca de Caporals. 

◦ Amb la següent convocatòria s’intentarà cobrir, són conscients, però ens 

informen que hi ha 5 caporals i que només un està rebaixat de nits. Insistim 

que els caporals també fan vacances, ap’s, etc.. i que més d’una vegada hi ha 

un agent fent de Cap de Torn i algun cop coincidint que tampoc hi ha Cap de 

Torn Regional. 

 
Punts tractats ABP BERGUEDÀ.  

 

• Tal i com es va parlar a l’ultima reunió, a l'ACD només hi ha un ordinador 

i on es troba tot el material, a més quan s’ha d’agafar declaracions 

l’agent de custodia ha de sortir sense poder fer les seves tasques. 
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◦ Ens donen la raó i han fet un PI i  en breu estarà instal·lat. 

 

• Agents del 7 x 7 de nits, s’han trobat amb 32,5 hores menys acumulades 

per un malentès, atès que no tenien coneixement que de les 65 hores 

per a formació aquest any només s’havia de fer la part proporcional que 

son 32,5 hores. 

◦ Són conscients i arreglaran l’error.  

 

Punts tractats  ABP VIC. 

 
• Treure les màquines de vending a l’exterior del menjador abans que 

arribi l’estiu. 

◦ Tenen entès que hi ha una reforma pendent de la comissaria de VIC i veuran 

on posar-les. Ara mateix no es poden treure fora. 

 
• Posar al menjador un frigorífic més i algun moble pels utensilis de cuina, 

plats, gots, etc... 

◦ Si no es treuen les màquines fora, no hi ha lloc físic per fer res.  

 
Punts tractats CD MOIA. 

 
• Zones del territori sense cobertura.  

◦ Ja ha anat personal de telecomunicacions, estan estudiant el tema per ampliar 

antenes.  

 
• Data de començament i finalització de l’ampliació de la CD? 

◦ Sembla que ja hi ha una empresa amb l’adjudicació, la intenció es començar 

a principis de març i trigaran 16 setmanes a finalitzar. 

 
IMPORTANT!!! 

 

Us volem recordar, companys i companyes, que nosaltres som POLICIES, no 

JARDINERS, ni ELECTRICISTES. Alguns lluitem per unes condiciones de treball 

dignes, segures i amb la formació adient i altres demanen que es doni a algunes 

especialitats de TESTERS i guants aïllants per tal de fer desconnexions de corrent 

elèctriques. No toqueu mai cap cablejat elèctric, per això estan els especialistes, 

que facin la seva feina i desprès actuï la POLICIA.  

 

Us recordem que no espereu a les reunions regionals per fer-nos arribar les vostres 

queixes, ja sigui mitjançant els nostres delegats/des o al correu electrònic 

rpc@uspac.cat. Davant de qualsevol incidència, no dubteu en contactar amb nosaltres.  

 

 

                                USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S  
 

                                                                                            Manresa, 16 de febrer de 2023 
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