Reunió amb els Caps de la RPMN, 28/01/09
Ahir les organitzacions sindicals ens vàrem reunir amb els caps de la RPMN. Per part del CAT
vàrem posar sobre la taula les problemàtiques que ens vareu fer arribar:
• ABP Granollers, servei NANSA mes de desembre. El retard en els relleus ha estat un fet
puntual en dies que aquest servei s’ha cobert amb agents de torn.
• USC Granollers. Planificació romanent. Les directrius dels Caps de la RP són les
d’esgotar el romanent per serveis concrets i específics.
• CP Quatre Camins i Joves. Vàrem exposar la problemàtica del pàrquing i la del vestuari
femení. El CAT presentarà als Departaments de Justícia i la DGP l’informe d’identificació dels
riscos laborals de la visita realitzada el dia 26 de gener.
• CD Pineda. Tuberculosi. El CAT va exposar les disfuncions ocorregudes en el cas de
tuberculosi del mes de desembre. Hem demanat que es facin xerrades informatives en
matèria de riscos biològics i informem que hem sol·licitat a la DGP que s’elabori un PNT sobre
riscos biològics.
Servei de proximitat. Vàrem exposar les disfuncions per la manca d’efectius. Com a resposta
ens varen dir que quan hi ha manca d’efectius a USC s’agafen agents del servei de proximitat.
Cotxe de paisà. A disposició dels agents per a un ús operatiu i per dispositius concrets.
• ABP Santa Coloma Gramanet. Contenidors d’escombraries i paperera. Competència
Ajuntament. RPMN farà gestions amb el cap de l’ABP.
Càmeres de vigilància. L’Administració, en funció de l’informe presentat pel cap de l’ABP,
farà d’intermediària amb telecomunicacions per tal que s’arreglin les deficiències.
Climatització. El programa informàtic de control de la temperatura no funciona. L’han
demanat a l’empresa constructora per tal de poder-lo reinstal·lar. Si no els hi subministra,
sol·licitaran un nou programa (nova llicència i nou programa).
Tanca perimetral. Pendent d’adjudicar obres.
Altres temes tractats:
• Ja tenen pressupost per arreglar el paviment d’Arenys.
• Arenys i Pineda. A l’espera de l’informe per instal·lar un intèrfon a la barrera accés.
• Rubí. Males olors àrea custòdia. Pendents d’estudi per iniciar la reforma. Deficiències
en la calefacció. Detectat problema i pendent que la constructora ho arregli.
• Granollers. Disfuncions sistema d’aire. És un tema de vàlvules pendent de solventar.
• Ripollet. Manca ordinadors OAC. Demanat inventari per veure si cal fer redistribució
El comissari va fer esment de l’alt grau de satisfacció per la tasca duta a terme i la implicació de
tots els agents que van prestar servei durant les excepcionals condicions meteorològiques
patides durant el passat cap de setmana. Va destacar la predisposició i voluntarietat dels agents
que estant fora de servei es van oferir per col·laborar.
Sílvia Civit. Delegada del CAT
Jaume Gustems. Delegat del CAT
CATalunya, 29 de gener del 2009

