COMUNICAT AL COLLECTIU SOBRE LA REUNIÓ
AMB L’INTENDENT CAP DE LA REGIÓ POLICIAL
CENTRAL
EL DIA 3-12-08 HA TINGUT LLOC LA REUNIÓ ENTRE L’INTENDENT
CAP DE LA R.P. CENTRAL I ELS SINDICATS REPRESENTATIUS DEL
COS DE MOSSOS SPC, CAT-ME I SAP (no hi ha assistit l’SME).
S’HAN TRACTAT ENTRE D’ALTRES, ELS SEGÜENTS TEMES:

COBERTURA AL BAGES
Hem denunciat la manca de cobertura en algunes zones del Bages (és
un perill que alguns companys han hagut de trencat el binomi per
anar fins al vehicle a comunicar per l’emissora del mateix). Pot
suposar un perill per la integritat dels agents en algunes situacions
crítiques.
RESPOSTA DEL INTENDENT: S’han fet informes de les zones fosques
(poca o gens cobertura) i s’han tramitat a BCN per a un reajustament
de les antenes. Si les patrulles detecten manca de cobertenra a
alguna zona concreta seria bo fer N.I. i que així es pogués ampliar els
informes adreçats a millorar la cobertura.

OAC BAGES
Es demanarà almenys 1 nou ordinador per l’OAC ja que sempre estan
tots ocupats i de vegades gent esperant per manca d’ordinadors.

SERVEI DE PROXIMITAT
Fan el servei amb moto i és una tasca essencial per arribar a tots els
llocs, ara bé, no tenen el material necessari (bàsicament guants i
casc integral)

Hem demanat un casc integral i guants al servei d’administració. Els
consta que les últimes motocicletes adquirides ja porten el casc de
dotació però els guants els haurem de demanar a BCN.

ARRO MANRESA
Es valorarà la possibilitat d’ampliar el lloc de les guixetes per a tenir
més lloc on poder guardar tot el material (en estudi el com ho faran)

TRÀNSIT
Pendents d’adjudicar el concurs a les empreses que vulguin proveïrnos del casc amb “bluetooth”

UNITAT D’INVESTIGACIÓ
S’intentarà aconseguir una impressora per al grup d’investigació per a
que així no tingui que anar fins la impressora de l’OAC cada vagada
que s’imprimeix algun document.
S’ha constat que hi ha efectius que tenen moltes hores acumulades i
que costa trobar gent disposada a anar als grups d’investigació quan
hi ha oferiments.

CONTINUA MAL AMBIENT DE TREBALL A LA SRC
Hem denunciat que les formes de la cap no son les correctes i que no
es fan les reunions mensuals que se’ns va dir l’any passat.
També, que els canvis d’escamots s’han de fer atenent a altres
criteris que puguin afavoirir als agents de la SRC (com per exemple
compartir vehicle amb altres companys).
És per això, que creiem que la SRC NO funciona correctament i es
podría millorar.
Hem exposat el que creiem passa, any rera any a la SRC i és el
següent: Els/Les nou vinguts/des tarden entre 6 i 8 mesos en
constatar personalment el “mal rotllo” existent, però veient que al
concurs marxaran acaben aguantant com poden fins a l’hora de
marxar;
QUE PASSARÀ PERÒ, A PARTIR D’ARA QUAN ANY RERA ANY MARXI
POCA GENT AL CONCURS???

IGUALADA
El camp de tir ja està en funcionament des de fa mig any.

SOLSONA
Hem comunicat que la manca d’efectius és més agreujada a Solsona
que en altres llocs de la regió i hem demant que en la mesura de les
possibilitats quan arribi gent nova el proper mes de juny es faci el
repartiment a la regió atenent a aquest criteri.
Hem demanat que es doti al grup rural de Solsona d’un GPS per al
vehicle i d’una càmera de fotos. El GPS haurà d’esperar a l’arribada
dels nous vehicles que el portin integrat, sobre la càmera es mirarà
d’aconseguir-ne una per al grup rural.

Salutacions a tothom i continueu denunciant-nos les anomalies que
detecteu en el vostre servei diari, mirarem d’incidir en allò que us
preocupa!!!!!

Catalunya, 9 de desembre de 2008
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Delegats del CAT-ME a la R.P. Central

