REUNIÓ RPMN

15/10/2014

Dimecres, 15 d’octubre es va dur a terme la reunió amb els caps regionals de la
RPMN, a continuació us exposem un resum dels temes tractats:

1. Servei porta en aquelles ABP’s on tenen més afluència de ciutadans i els
companys han d’atendre gestions telefòniques, obrir portes i barreres, atendre
a ciutadans, controlar monitors de les càmeres del perímetre, i sobretot degut
a l’últim incident amb arma de foc, s’ha sol·licitat que des de la Regió es donin
les ordres oportunes per tal que les ABP amb més carrega de treball al servei
de porta, es cobreixin amb 2 efectius policials.
La resposta ha estat molt aclaridora, està supeditat al CAP DE TORN, si ell
ho considera convenient pot assignar més efectius a aquest servei per a que
es realitzi amb més garanties, la següent pregunta ha estat molt directa, ells
ho saben?
2. ABP Sabadell per fi tindrà una barrera física per tal d’evitar allunatges com el
que va patir fa un temps, el Comissari ha pres la decisió de posar
temporalment unes tanques “newjersey” mentre l’ajuntament fa les gestions
oportunes per col·locar les pilones.
Respecte al pàrquing posterior no es pot posar cap tanca ja que és municipal.
3. ARRO Metronord a partir del dia d’avui s’ha traslladat a les instal·lacions de
l’ISPC, durant aquestes primeres setmanes s’hauran d’anar solventant totes
les mancances que derivin d’aquesta nova ubicació.
La visita de RRLL es farà juntament amb la programada anualment per
l’ISPC. Però qualsevol problema que es detecti també es pot comunicar al
servei d’administració per tal de poder donar la resposta més adient.
4. Parc mòbil: un cop estiguin lliurats tots els nous vehicles, s’equilibraran totes
les comissaries amb el mateix nombre de vehicles nous i vells.
És a dir, es farà de forma equitativa entre les ABP’s, s’intentarà que totes les
ABP’s tinguin un 33% de vehicles nous, un 33% de vehicles usats i un 33%
de vehicles vells. El total de vehicles que arribaran son 19 mampares, 6
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logotipats sense mampara, 26 de paisà, 19 furgonetes, 2 lleteres de trasllats i
13 furgo per ARRO.
5. Festa del Cel: És el primer cop que es fa a Mataró, i operativament estan
satisfets; el sots cap de Regió comenta que l’entrega dels agents va ser
excepcional i que tot va funcionar molt bé. L’únic problema logístic és que es
van allargar massa els 18, i l’any vinent miraran de posar mòduls tancats
distribuïts per tota la zona a cobrir, com en el circuit de Catalunya, on els
agents podran deixar les seves pertinences i fer 18.
6. Sala Regional Operativa, a finals de setembre van arribar 26 auriculars nous
i no van ser suficients, el 16/10/2014 s’han demanat 25 més, i s’espera la
seva arribada.
La cobertura de la sala és de 139 agents sobre els 142 que haurien d’haver,
estan una mica justos. Hem denunciat que no es pot treballar amb aquesta
manca d'efectius, que és com estar amb l’aigua al coll, i que cada vegada que
ve una onada de feina empassem aigua tots perquè estem sota els mínims
posant en perill la seguretat dels agents que estan al carrer. La resposta ha
estat que a l’hora de cobrir crisis d’algun sector, és el cap de torn regional qui
ha de modular on posar més o menys efectius.
7. CD de Santa Coloma de Gramanet des de fa 10 dies estan sense aigua
calenta, s’està actuant en la reparació, l’empresa de manteniment està en el
tema.
8. Armilles i guants, arribaran a la RPMN la segona setmana de desembre, no
saben la quantitat, i els guants anti-tall la primera de desembre.
9. Taser, està en estudi, però la idea és que la porti el cap de torn i a les ARRO
el cap de grup. Amb la corresponent formació, per poder respondre en cas de
mal ús.
10.
Respecte als casos de legionel·la, en data 12/08/14 es va fer la
revisió dels aparells d’aire de l’ABP Sabadell i el 23/06/14 es va fer a l’ABP
Ripollet, essent tots els anàlisi correctes. Les altres ABP no disposen de
torres de refrigeració, per tant no poden contaminar-se amb legionel·la.
11.
ABP Terrassa finalment ja es fa una inversió important per reparar i
sectoritzar l’aire acondicionat, durant aquesta actuació estarà el sistema
aturat uns 10 dies, sense aire ni calefacció. Per això estan esperant que el
clima sigui el més suau possible
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12.
Manca de Comandaments per realitzar tasques de Cap de Torn, que
moltes vegades han d’assumir caporals (o sergents suplint sots-inspectors),
és un problema d’estructura, des de la regió han elevat que aquestes
tasques siguin compensades econòmicament per l’administració.
Sobretot en ciutats com Sabadell, Terrassa i Badalona, amb un volum de
població tant gran, no és acceptable el què va passar a la festa major de
Sabadell que el cap del dispositiu era un caporal.
13.
Servei de neteja de vehicles té l'ordre de fer els vehicles per dins una
vegada al mes, per fora es fa amb la targeta Solred, per tant, si detecteu que
per dins no estan nets, ho heu de comunicar al vostre servei d’administració.
14.
Pràctiques de tir: pels companys que porten 2 anys o més sense fer
tir, des de la regió ho miraran, però seria bo que ho comuniquéssiu mitjançant
NI al vostre comandament.
15.
Efectes dels aiguats sobre les comissaries, estan treballant a la CD
St. Celoni, i desconeixen les goteres als vestidors d’homes a CD Caldes.
16.

CD de Sant Adrià del Besòs, respecte als mosquits, la tipologia de la
zona fa que sigui un lloc propici per la criança de mosquits. S’està fent control
preventiu dos cops a l’any. En cas de plaga puntual que es notifiqui i es dóna
la solució immediata.
En referència a les càmeres tenen un problema de definició no d’orientació,
són unes càmeres velles i fins que no es trenquin no es poden canviar

17.
Trituradores i FAX: arribaran noves trituradores a finals de desembre a
Granollers, Sabadell, St Celoni,...Respecte al FAX estan en desús, quan es
trenquin no seran reposats ja que el cost del tòner del fax es inassolible, es
farà tot a través del correu ITPG.

La propera reunió serà el dimecres 11/02/2015, feu-nos arribar les vostres queixes.
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