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Reunió amb la RPMN. 28 d'octubre 2010 
 
PINEDA. Es va comunicar el problema a l'hora de recollir les gravacions de les càmeres de 
seguretat dels establiments que no són en DVD. Les patrulles no porten memòries amb USB per 
recollir-les. Des de la Regió ens comuniquen que no facilitaran pendrives per motius de 
seguretat informàtica.  
 
PREMIÀ. L'ordinador de custodia s'ha incorporat a la plataforma.  
 
RUBÍ. Reconeixen els problemes de cobertura de les emissores. Posaran una solució temporal fins 
solventar el problema. Ens insten a que traslladem el problema a la DGP. Així ho farem!.  
 
MATARÓ. Hi ha un problema d'espai en la dependència compartida de ORC, Proximitat i Ordres 
Judicials. Treballen 6 persones on nomes hi ha 3 llocs de treball. Aviat dotaran d'un ordinador 
mes i es farà una redistribució dels treballadors/res.  
 
GRANOLLERS. Les portes tallafocs, ubicades als distribuïdors de les escales amb dispositiu 
automàtic en cas d'incendi, estan falcades. En breu es repararà el problema.  
 
Intèrfons. Demanem intèrfons a totes les comissaries. A causa de la retallada pressupostaria, la 
instal·lació dels intèrfons haurà d'esperar.  
 
Allunatges. A l'anterior reunió de març d'aquest any, es va demanar la instal·lació de pilones a 
aquelles comissaries que fossin susceptibles de patir allunatges. Contactaran amb els 
ajuntaments per tal de consensuar solucions mixtes amb la regió policial, com s'ha fet a 
Ripollet.  
 
Recepció a les comissaries. A les comissaries de Terrassa, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet, 
Mollet, Badalona i Mataró, els agents estan greument afectats per la carrega de feina que se'ls hi 
acumula. Pateixen molt sovint per atendre alhora al ciutadà, respondre els telèfons, obrir portes de 
l'àrea de custòdia i pàrquing, identificar a persones que s'adrecen a la comissaria i controlar les 
pantalles de les càmeres de seguretat. No estaria de més ampliar el servei de recepció amb el 
recolzament del personal de l'administració disponible per realitzar puntualment algunes tasques 
quan aquests se'ls requereixi. Responen que no hi ha res previst donat que el problema és de 
personal i amb les retallades de pressupost no hi ha per més.  
 
Sala Comandament EGARA. Hi ha previst incorporar 10 unitats de connexions pels auriculars i 
en breu més. De la manca de personal ens informen que s'ha augmentat el número d'efectius. 
Demanem que els brífings siguin planificats i no apuntats com a perllongament del servei. Va en 
contra del Decret horari! S'han de treure del romanent. Buscaran una solució.  
 
Rafa Hurtado i Josep Expósito  
Delegats del CAT de la RPMN i Complex Central  
 
Granollers, 28 d’octubre de 2010. 


