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Aquestes reunions serien interessants si realment es tractessin temes laborals genèrics que 

afecten les condicions laborals del CME i hi hagués un compromís de solució per part de 

l'Administració però, com podeu comprovar i heu pogut veure amb el temps això no és així i la 

respostes són "pilotes fora i deixem passar el temps ...": 

 

 

-Per començar i un altre cop tornem a demanar vehicles 4X4 per les CD’s de Caldes i Sant Celoni 

donat que hi ha serveis que no es poden realitzar per manca d’aquest tipus de vehicles. La 

resposta que se'ns dóna és que "tenim el que tenim i no es pot fer res més" informant-nos que 

l'ABP Granollers disposa de 5 vehicles 4X4, dels quals un està assignat a la CD Caldes segons 

criteri distribució del cap de la regió.  

Companys/es, i encara  hi ha més d’un polític que defensa que la crisis no afecta a la seguretat 

pública de qualitat.  
 

-Fa anys s’arrossega la manca de cobertura a l’ABP de Rubí i Sant Cugat. És un problema força 

greu fins el punt de que si els companys/es no tinguessin el seu telèfon mòbil perillaria la seva 

integritat al no poder contactar amb la sala via emissora. Com tot/es sabeu és un problema 

denunciat des de fa temps i del qual hi ha informes per part de l’ABP i el servei de 

telecomunicacions. Se'ns ha informat que ho han comunicat al servei Rescat que és de d'on s'ha 

de solucionar doncs no depèn de la Regió.  
 

Davant aquest panorama tornem a demanar telèfons de contingència per suplir a l’emissora i 

portàtils en aquelles circumstancies i llocs on no hi hagi cobertura de l'emissora, és a dir, sempre. 

Des de la regió ens tornen a dir que ho estudiaran i mentre els companys/es continuen treballant 

amb una greu manca de seguretat que l'Administració, pel que ha demostrat, és incapaç de 

garantir.  
 

-Hem plantejat un greu problema que afecta al servei d’ARRO de Granollers i Sabadell a causa de 

la mala praxis del seu cap. No es tracta el tema perquè qui motiva la problemàtica, el 

comandament, ha estat canviat de destí. 

 

-Sol·licitem una ordre interna on s’expliqui quines són les funcions de l’agent que fa la custodia 

de l’edifici (porta) doncs hi ha ABP's on es reforça amb la presència de personal d'administració i 

en d'altres fet que comporta que en ocasions la seguretat la seguretat de l’edifici no rep l’atenció 

que caldria; no es poden fer tríptics, denuncies; no es pot atendre al públic, telèfon, fax, llibre de 

visites, etc. Sembla ser que aquesta problemàtica està inclosa dins d’un pla de seguretat d’edificis 

amb la qual cosa se suposa que es determinarà i concretarà per tal d'evitar la situació actual. 

Haurem d'esperar per comprovar que realment se soluciona. 
 

-Hem preguntat si hi ha un protocol per dipositar objectes robats quan s’incauta molta quantitat 

tal com va passar a Premià de Mar que semblava un desballestament quedant tot a la vista del 

ciutadà. La resposta que se'ns va donar és que "això és normal, som policies i és la nostra feina i 

que la imatge corporativa no es veu mermada per fer la nostra feina" ..... doncs serà per allò que 

els interessa. 

  

Salut!! 
 

Rafa Hurtado. Delegat del CAT de la RPMN 
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