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Ahir es va realitzar la reunió de la RPMN entre sindicats, comandaments de la regió i els
responsables d'Administració.
Els diferents punts de l'ordre del dia presentats pels sindicats ja havien estat denunciats pel CAT.
- Emmagatzament dels comisos d'estupefaents i les molèsties que causen les olors, els fongs i
larves d’insectes que crien. http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/deixalleriesPolicials.pdf
Des d'administració responen que parlaran amb l’empresa que fa les recollides, però que de
vegades també depèn del jutjat. De totes maneres han trobat la solució temporal dipositar el comis
a la taulada de l'edifici de la comissaria i tapar-ho amb una malla, tenint en compte que l'accés a la
taulada és restringit doncs hi ha porta amb clau.
-

La

Rubí ja denunciada pel CAT el 2010
http://www.elsindi.cat/pdf/denuncies/coberturaRubi.pdf. D’aquest tema ens informen que hi ha
aprovada una partida pressupostaria per solucionar la problemàtica a falta de realitzar d'aquí a 15
dies una reunió amb RESCAT per acabar de perfilar i veure com funcionarà el desplegament del
sistema per poder donar la màxima cobertura. El Comissari es compromet a mantenir-nos
informats de l’evolució d'aquesta problemàtica que ja portem anys arrossegant.
manca
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a
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- Es demana l'adaptació dels menjadors a la situació actual. Tema ja denunciat el juny d’aquest any
pel CAT: http://www.elsindi.cat/pdf/denuncies/menjadors.pdf
Ens informen que el servei de vigilància estàtica d’Egara passarà a dependre dels Serveis Centrals i
no de ABP Sabadell com fins ara.
Des del CAT sol·licitem al Comissari que valori el fet de l’actual crisis i retallades que patim tots els
treballadors i treballadores del Cos i que seria una acte de valentia per part dels comandaments el
fet d’implantar el Q5 de 8,5 hores que fan a la resta del territori i així evitar que els agents que
pateixen el Q5M hagin de treballar de 8 a 11 dies mes a l’any amb la corresponen despesa en quan a
desplaçaments.
La resposta ha estat que ho miraran però que tinguem en compte que no només depèn d'aquesta
regió.
També demanem que els vehicles destinats a comandaments els posin a disposició dels diferents
grups de paisà (grup 200, investigació, etc) tenint en compte la manca evident de vehicles. Hores
d’ara encara hi ha algun comandament que no el vol deixar anar.
La resposta ha estat que donaran les ordres oportunes perquè sigui així.
Rafael Hurtado Lopez. Delegat del CAT de la RPMN.
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