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Resum de la reunió de juliol amb la RPMN 
 
Punts tractats amb l’Administració: 
 

• Males olors, manca de ventilació i climatització a les comissaries 
de Terrassa, Rubí, Cerdanyola i Sant Cugat. Es tractaran els sifons i 
desguasos amb un líquid especial per eliminar olors. Es revisaran els 
aires condicionats. Les obres previstes s’han de coordinar amb els Caps 
de les comissaries. 

• Paviment vestidors Arenys de Mar. S’ha fet la tramitació de la 
reclamació a l’arquitecte responsable.  

• Nova ubicació dels GPS als vehicles. Es farà una prova pilot en un 
vehicle de la Regió per valorar la nova ubicació. Per a properes 
adquisicions es demanarà que sigui mòbil.   

• Trituradora de paper a OAC Granollers. No hi ha pressupost i no està 
prevista la seva adquisició.  

• Enllumenat exterior de la CD de Montcada i Reixac. S’instal·laran 
focus i està pendent de pressupost la proposta d’instal.lar postes en el 
lateral esquerra de la comissaria, lloc on la pared de l’edifici te forma 
d’ela.  

• Vitrines a les CD de la Regió. No hi ha pressupost, però es mirarà en 
quines CD’s hi ha més necessitat de vitrines per veure si es pot arribar 
pressupostàriament. 

• Manca d’ordinadors a Investigació Granollers. Prioritat abans de 
dotar a Tarragona i Terres de l’Ebre d’ordinadors. De totes formes es farà 
una sol·licitud a la DSIP. 

• Goteres i climatització als barracons d’EGARA. Reparació i 
impossibilitat de millora de l’aire condicionat per les característiques dels 
vestidors. 

• Fonts d’aigua a les comissaries. Es farà una revisió del contracte amb 
l’empresa propietaria i possibilitat d’instal·lació. Ens confirmen que la 
demanda d’aigua on hi ha fonts d’aigua no augmenta ni l’us d’aquestes. 

• Goteres a la CD de Santa Perpetua de la Moguda. Es revisaran les 
instal·lacions, tot i que, en aquests moments, totes les incidències estan 
tancades.  

• Cascos motoristes de Trànsit. Pendents del canvi dels BMW pels 
SCHUBERT, el Departament encara no ha adjudicat a cap empresa el 
canvi. 



 
• Reparar el compressor d’aire condicionat a l’ABP de Mataró. 

S’inicien les obres a partir del 21 de juliol. 
• Incorporació del personal administratiu a la RPMN. S’han 

incorporat de 26 persones i es preveu que al setembre s’incorporin les 75 
restants. Se’ls ha donat formació sobre temes policials. Se’ls ha fet una 
introducció als requeriments i al règim estatutari dels mossos 
d’esquadra. 
Pel que fa al reforç d’estiu s’han incorporat 6 persones, sobretot per 
reforçar a les recepcions. 

• Col·lapse a l’administració de l’ABP de Cerdanyola. L’endarreriment 
en l’entrega dels vals menjadors ha estat causada per deficiències  
originades per un excés de demanda de requeriments judicials dels 
jutjats de Cerdanyola i la baixa laboral de la persona de l’administració. 
Se suposa que la setmana vinent es reforçarà el servei administratiu. 

• Enllumenat del carrer de la CD de Sant Cugat. L’Administració 
contactarà amb l’Ajuntament de Sant Cugat per la millora de 
l’enllumenat a la zona. 

• Plaques per cobrir les matrícules dels vehicles particulars a les 
comissaries. Ja s’ha fet a Pineda i Arenys de Mar, Santa Coloma s’ha 
afegit i també es farà en aquelles comissaries que ho sol·licitin. 

• Guants de motorista per la USC de Pineda de Mar. L’Administració 
transmet la sol·licitud a la SGRH. 

• Guants per escorcoll a les ACD de la RP. Propera dotació de guants 
per l’escorcoll a les zones de custòdia de les comissaries. No tenen 
previst, tal com nosaltres havíem demanat, donar-ne pel patrullatge.  

• Fotocopiadora a Caldes. Es mirarà la qualitat del servei tècnic. 
 

Punts tractats amb el Cap de la Regió Policial: 
 
• Sala Regional Comandament Egara. Se’ns ha comentat que no hi ha 

cap impediment per sortir a fer els àpats, però el que no es farà és donar 
l’autorització per la utilització dels vehicles policial. Hi ha hagut el 
compromís de buscar alternatives immediates.  

• Manca d’agents i comandaments a la RP. Com ja se sap és un tema 
generalitzat, a tot el territori hi ha dèficit . Concretament, aquesta regió, 
ha rebut 157 aspirants menys que l’any passat.  

• Crear la figura del coordinador de OAC. Una tasca que és molt 
positiva operativament i que tingui el recolzament de la RP per incidir a 
la CGTEC a que es crein places per RLT. 

• Manca de cobertura per emissora a Rubi, Terrassa, St. Cugat i 
Sabadell. No tenen coneixement però parlaran amb els caps d’aquestes 
ABP’s i, si cal, es farà un sondeig sobre el territori per localitzar aquestes 
deficiències. 

• Cerdanyola, mala visualització d’imatges en el CTTV, vigilància al 
pàrquing, urbanització de la zona. Ara com ara no hi ha previst cap 
canvi, de totes maneres miraran el tema de la càmera de seguretat.  



• Canvi dels sistemes de CTTV per VHS a digital a la RP. Ara com ara, 
es farà el canvi de les cintes VHS per noves i, en una segona fase, es 
mirarà de fer un estudi de la viabilitat d’instal.lar sistemes digitals 
d’enregistrament a aquelles comissaries que encara funcionen amb el 
sistema VHS. Aquest tema depén de l’àrea de telecomunicacions. 

• Antena de telecomunicacions a la comissaria de Caldes. Aquest 
tema s’ha passat al Departament i se’ns donarà resposta a través del 
Comité de Seguretat i Salut Laboral. Els permisos per a la instal.lació 
d’antenes ve regulat per la Generalitat i no l’Ajuntament de Caldes. 

• Pròrroga i endarreriment del renting dels vehicles a Mollet i 
Premià. No es farà el canvi fins el setembre.  

• Excés de soroll a la Sala Comandament Badalona. Es farà una 
comanda d’auriculars. 

• Redistribució vehicles 4x4  a la RP. Pendent de fer. 
• Comunicació d’actuació amb animals abandonats. L’URMA, farà la 

difussió a la RP de com actuar i a on adreçar-se en casos d’animals 
abandonats.    

• Tema denegació ap’s a Pineda de Mar. Ja ho miraran. 
• Sala Regional de Comandament. Se’ns comenta que hi ha informes 

òptims del temps de resposta (3 o 4 minuts) des de que entra l’incident 
a la Sala i es dóna resposta. Si que és cert que hi ha força mobilitat 
d’agents però que, informàticament, hi ha molts programes d’ajuda i 
constantment és fan auditories del seu funcionament.  

• Grup de vigilància d’Egara. Hi va haver una errada per part de la 
Comissaria Tècnica en la distribució dels agents de la 21a promoció que 
va fer que, des de l’ABP Sabadell,  haguèssin de cedir 3 efectius. És una 
qüestió que els ha vingut imposada, en contra de la voluntat de la Regió 
i que, de cara a l’octubre amb la nova redistribució, intentaran reclamar 
aquests agents. Desconeixen els criteris pels quals es va fer la tria dels 3 
agents. 

• Manca de Caps de Torn. S’està a l’espera de la seva assignació però 
demanaran que les places descobertes puguin ser ocupades. 

• Grups de proximitat de l’ABP de Sabadell. Pel que fa a la marxa de 
personal la intenció de la Regió és, amb les noves incorporacions, 
intentar mantenir el mateix nombre d’efectius.  

• Parc mòbil de la RP. Totes les regions hauran de cedir vehicles per al 
desplegament a Tarragona i Terres de l’Ebre. Pel que fa a aquesta RP, 
sembla ser , que poden cedir uns 34 vehicles.  
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