REUNIÓ REGIONAL DE LA RPMN
A data 27 febrer de 2013, hem assistit a la reunió periòdica amb els
caps de la Regió Policial Metropolitana Nord. Amb anterioritat a la
reunió, el sindicats SME-CCOO, CAT I SPC vam adreçar un escrit
al comissari cap de la regió per exposar els temes que volíem
tractar. A continuació us fem un resum de la reunió.
En primer lloc, el Comissari ens comunica el seu malestar pel fet que en el peu de l’escrit
que vam presentar on es demanden les mancances posa MOSSOS EN LLUITA, diu que
aquestes reunions són per solucionar temes de la regió i no per reivindicar. Doncs bé
companys, si molesta o fa mal continuarem fent els escrits amb criteris REIVINDICATIUS i
no de recomanacions de cap comanament.
QUADRANT HORARI Q5M.
Igual que a la METROSUD, a la METRONORD també s’ha realitzat una petició a la
CSUCOP per tal de canviar a Q5. De moment el tema està parat.
GRANOLLERS.
Han elaborat un Pla de Seguretat de l’edifici (ABP-regió) on hi ha una base de dades amb
els vehicles autoritzats a entrar als aparcaments, facilitant així la feina del companys de
porta. En breu el posaran en marxa,.
MATARÓ.
La ràtio d’ordinadors per mosso és del 2007, s’ha passat el tema a la DSIP per tal que
actualitzi la ràtio. Pendent per la propera reunió.
Males olors i brutícia a garjoles, les olors venen del sifó d’aparcament, Es van substituir 8
mantes el 26/2.
Es pintaran les parets que han embrutat els detinguts, que pot ser causant de males olors.
Manca de comandaments de l’escala intermèdia. Han reconegut que falten 3 sergents i
2 sotsinspectors. En breu miraran de reposar els sotsinspectors.
MANCA DE DEFENSES EXTENSIBLES.
No hi ha estoc de ESP per repartir, quan encara hi ha molts companys, sobretot USC que
no en tenen. El comissari ha reconegut que sense les eines necessàries no es pot patrullar,
per tant NO ES POT OBLIGAR a fer servei de paisà a qui no tingui els elements bàsics.
COBERTURA.
S’ha arreglat el tema a Rubí. A Terrassa no ha tornat a haver-hi problemes. Queden
pendents Sant Cugat, Barberà, Badia i Sta. Coloma.

GUÀRDIES PRESENCIALS UNITATS D’ INVESTIGACIÓ:
Deixen un temps més els criteris per poder avaluar. Possibilitats de dos agents però de
diferents ABPs.
MANCA I ESTAT DELS VEHICLES.
El comissari diu que si un cotxe no està en condicions NO POT SORTIR DE SERVEI. El
cap d’administració diu que en principi al juny han d’arribar nous vehicles. Hi ha un
sistema per mirar que les ITV no caduquin, i envien documentació a la destinació per passar
un mes i mig abans. ÉS IMPORTANT FER FULL DE REVISIÓ I ESTAT DEL VEHICLE
CADA DIA.
MOTORISTES PROXIMITAT TERRASSA.
No hi ha estocs de casc talla S, han dut un casc d’una altra comissaria. S’han emportat
dos cascs a netejar. S’han dut 14 parells de guants de diverses talles.
PORTA DE PINEDA DE MAR.
A data 7 de gener l’ SME-CCOO va adreçat escrit al Director General de la Policia per fer-li
arribar una incidència esdevinguda a la comissaria de districte de Pineda de Mar que
consistia en el fet que la porta d’ accés a la comissaria que dóna al pàrquing interior
estava espatllada. El comissari ens informa que aquesta incidència queda resolta.
NETEJA.
El pressupost s’ha reduït un 40%. La freqüència de neteja a WC, garjoles, menjadors,
vestuaris i OAC's no s’ha reduït. S’han posat eixugamans elèctrics. No hauria de faltar paper.
MATERIAL D'OFICINA.
Al 2012 no hi va haver compra, es va viure d’estocs. Ara es rebrà la comanda anual.
CASCS USC.
El subministrament és de la tardor 2006. S’està recopilant la informació tècnica
realitzarà el mateix control de caducitat que es va fer a trànsit.

i es

ARRO GRANOLLERS.
S’ha guanyat espai canviant el magatzem. S’han ampliat les places d’aparcament. Manca
l’ampliació de les oficines que està a l’espera d’aprovació.
Ens informen que el 5 d’abril es celebrà el dia de les Esquadres a Rubí.
El Comissari informa que ja va donar les ordres oportunes per tal que es donés una màxima
flexibilitat horària (a criteri del respectius comandaments) en aquells destins on es pugui fer
horari continuat en comptes de partit.
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