
   

 REUNIO RPMB-SINDICATS 26/02/15 
Temes  tractats: 

ARMILLES - 

- Ens han intentat aclarir el tema dels agents amb armilles exteriors per la vigilància a 
l'entrada del pàrquing de l'ABP Eixample, segons diuen, la problemàtica es va crear per 
donar instruccions a que aquestes es posessin bé i en condicions i no pas que 
obligatòriament es posessin interiorment. 

- Sobre el repartiment d'armilles a la regió, es porten repartides 1002, més unes 74 
que es repartiran els propers dies. 

Us volem recordar, que seguiu utilitzant 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.  

TIR - 

Les pràctiques de TIR durant l'any 2015 seran 4 (50-50-50-100). Pel que fa a les armes 
llargues només es faran explicacions teòriques de muntatge i manipulació però sense 
munició, essent només els serveis regionals de GUILLES i ARRO els que utilitzaran la 
munició corresponent. 

Aquesta manca de formació específica, limita la bona resposta en possibles casos 
contra la seguretat dels edificis policials i el seu personal. 

Horaris - 

- Hem demanat explicacions sobre el no deixar fer més del 33 per cent de nits l’any, 
sempre voluntàriament i per permutes de servei. Aquest límit sempre ha estat regulat 
per una instrucció del 1996, però ara, interpreten que tot i que sigui voluntari, no s’ha 
de superar. Això està creant malestar en alguns serveis on es feien aquests canvis, tan 
per l’agent que els fa com el que les deixa de fer. 

També s’ha d’afegir la restricció de fer més de 7 dies de servei i un màxim de 9 
voluntàriament i amb coeficients. Aquesta regulació, impedeix les possibles permutes 
que allarguin els dies seguits de treball.  



   

Si la intenció de l'acord i el nou quadrant és la d'afavorir la conciliació de la vida 
familiar i laboral del personal del CME, aquestes restriccions no ho faciliten. 

- Sobre el traspàs de novetats queden cobertes amb el solapament, pel que fa els caps 
de setmana qualsevol allargament de la jornada s'ha d'imputar.  

Barceloneta - 

Se'ns ha informat sobre la nova comissaria que es farà compartida amb Guàrdia 
Urbana al barri de la Barceloneta. De cara al 2016, esperarem. 

Mesures de protecció a les comissaries - 

Pendents de rebre el vist i plau corresponent, i sempre que la despesa sigui assumible, 
es faran millores en aspectes com: 

- posar pilones als accessos a les comissaries (l'Ajuntament ja ho ha fet a l'ABP Horta) 

- vidres de protecció a les recepcions, com Gràcia o Eixample  

- tancament de la recepció de l'OAC Plaça Catalunya 

- millorar la seguretat de la vigilància a les entrades de pàrquing de Les Corts, Sant 
Martí i Eixample 

- etc........ 

Instruccions per l’estat d’alerta – 

S'està pendent de rebre document sobre autoprotecció tant en l’àmbit privat com 
policial de cara a informar als serveis, sobre pautes a seguir, i el compromís de què la 
informació sigui donada en els brífings. 

En aquest aspecte s’ha criticat la mancança d’aquestes mesures, instruccions i criteris , 
ja que estan arribant tard, després del temps que ha passat des dels fets de França i 
altres casos que puguin estar relacionats o no. Hem de saber que a Catalunya els nivells 
d’alerta són diferents d’altres territoris. Independentment del nivell d’alerta, cal 
prendre mesures de seguretat

 

. 


