Reunió amb la RPMN del 28 de maig 2009
CALDES DEL MONTBUI
Tema CITRIX. Està demanat pressupostari pel 2010. De moment s’intentarà sollucionar el tema
segregant-lo del servidor utilitzant vàries línies per fer mes ràpida la navegació pel sistema.
Començaran al juny a St. Cugat com a prova seguit de Ripollet, Barberà, Montcada, Sta. Perpètua,
Sant Adrià del Besòs i després a la resta de CD’s de la Regió.
Mosquits. S’han installat un aparell antimosquits. Informeu si funcionen bé, sinó demanarem
altres mesures.
Cobertura. Es comprovarà la problemàtica de cobertura tant de portàtils com de telefonia mòbil.
EGARA
Grup de Seguretat d’Egara. El grup continuarà depenent de l’ABP de Sabadell. S’incrementarà el
número d’efectius fins a 8 per torn a partir de juliol, també s’incrementaran els efectius de
seguretat privada.
Hores extres. S’han pres el compromís, a partir de juny, de fer públics els llistats amb els efectius
i la quantitat d’hores extres que realitzen aquests.
SABADELL
Reparació de la porta del darrera de l’ABP. Demanaran més illuminació a l’Ajuntament a carrer
del darrera. Estudi de càmeres de seguretat i senyalització. El carrer del darrera no és pot tancar
per ser via pública.
STA. COLOMA
Càmeres de seguretat perimetral. Ja es va fer un informe i es va validar però no hi ha
pressupost. Collocaran la tanca perimetral al davant de la comissaria amb la tanca que trauran de
la part del darrera per les obres que està realitzant l’Ajuntament. Es reubicaran les càmeres.
Olors. Solventada la incidència de la fossa sèptica.
Ordinadors. La renovació del material informàtic està encara pendent.
GRANOLLERS
Olors a les Garjoles. S’està buscant l’origen d’aquestes males olors per poder solucionar el
problema.
Substitució de les mantes de garjoles per evitar riscos biològics. Quan es detecta que les
mantes les fan servir persones amb un risc de contagi són destruïdes.
Laboratori Policia Científica, demanda ordinadors. Ja hi ha peticions d’ordinadors nous, però
no arriben per manca de pressupost. De totes maneres traslladaran la nostra petició al Cap.
Informem que el CAT presentarà properament un informe d’identificació de riscos
laborals del laboratori.
MATARÓ
L’aire condicionat ja ha estat reparat, si no funciona correctament ens ho comuniqueu.
SANT ADRIÀ BESÒS
Porta d’entrada del vestíbul a les dependències interiors de la comissaria. Estudiaran solucions.
PINEDA
Les càmeres i intercomunicadors que manquen a les diferents comissaries ja estan
pressupostades.
El problema de visibilitat des de l’interior se solucionarà juntament amb l’Ajuntament, installant
més llum a l’exterior.
ARENYS

Finalment les obres del paviment s’inicien el 15 de juny
PREMIÀ
El paviment enfonsat del pàrquing està sota control. L’assentament lògic de l’estructura no ha de
preocupar.
CP QUATRE CAMINS I CP JOVES
Vestidor dones. Es canviarà el vidre o es posarà una làmina translúcida a la finestra del vestidor.
Material d’oficina. Depèn del Departament de Justícia donat que l’edifici és de la seva titularitat.
S’inclou una fotocopiadora-impresora.
La resta de peticions les faran arribar al Sotsinspector Muñoz.
RIPOLLET
La tanca perimetral ja està pressupostada. Quan arribarà? Esperem que aviat, també està previst
la càmera i el polsador per obrir la porta perimetral del darrere, la illuminació també.
Estudiaran que la porta d’entrada a la comissaria s’obri mitjançant un polsador a la recepció.
CERDANYOLA
Previst per aquets estiu la reparació i pintat de les reixes de garjoles.
RUBÍ
Provaran un nou aparell neutralitzador de males olors. Si funciona, ho faran extensiu a la resta de
comissaries que tenen problemes similars.
BARBERÀ DEL VALLÈS
Es solliciten talles petites de cascs de motorista. S’intentarà cobrir aquesta demanda.
ARRO RPMN
L’oferiment d’hores extraordinàries pel servei al Circuit de Catalunya és igual per a tothom.
Les furgonetes tenen un rènting mínim de 4 anys, que es pot prorrogar degut a la manca de
pressupost.
CUSTÒDIES HOSPITALÀRIES. Es realitzarà una roda entre les 11 comissaries.
VALS 200 EUROS. El repartiment de vals de 200 euros va començar el dia 11 de maig.
SESSIONS INFORMATIVES SOBRE PROTOCOL PER RISCOS BIOLÒGICS. Es comprometen a
dur-les a terme quan validin el protocol que s’està elaborant.
GRUPS DE PROXIMITAT. El 10 de juny la Regió durà a terme una reunió monogràfica per les
organitzacions sindicals sobre el nou model de proximitat.
TRASLLATS. Es passarà a la CGT per tal que estudiïn el material per immobilitzar detinguts.
BASTONS EXTENSIBLES. Els distribueixen a mesura que van arribant. Revisaran qui no ha fet el
curs formatiu d’ús d’aquesta eina policial.
VEHICLES. Es demana una rotació de vehicles no logotipats i ens comuniquen que els serveis que
ho sollicitin se’ls farà el canvi. Suports a tots els vehicles pels GPS.
SEGURETAT A LES COMISSARIES. Es faran informes de seguretat de totes les dependències
policials de la Regió.
MATERIAL D’OFICINA. Es reparteix el mínim indispensable per mantenir la dotació. S’està
reparant i reutilitzant el mobiliari.

SALUT!!
Rafa HURTADO LÓPEZ
Delegat del CAT a la RPMN
Granollers, a 3 de juny de 2009

