REUNIÓ AMB ELS CAPS DE LA RPMN. Octubre’08
Companyes i companys,
Us fem arribar les respostes dels caps de la RPMN a les demandes que vàreu
aportar al CAT:
• S’estan fent proves amb GPS giratoris per si poden ser incorporats a tots
els turismes. Els nous vehicles ja porten aquest sistema mòbil.
• El compressor d’aire condicionat de l’ABP Mataró ja està reparat i el
ventilador està previst la propera setmana.
• ABP Terrassa. Aprovades les obres al clavegueram per evitar les olors.
• ABP Cerdanyola. Pendent de pressupost pel tema olors.
• ABP Arenys. Pendent d’adjudicació d’obres empresa addicional a la
garantia per reparar el paviment del vestuari.
• Es faran actuacions a totes les comissaries per evitar la legionellosi.
• Estan programades xerrades sobre riscos biològics a la RPMN.
• Cas legionella barri comissaria Mataró no ha afectat a cap agent.
• Agents d’investigació obligats a fer guàrdies si no compacten el permís de
reducció de jornada. La RPMN buscarà aquestes possibles irregularitats.
• Exposar els mapes delinqüencials és potestat dels caps de cada ABP.
• Sobre els PGA imposats, el cap de la RPMN assegura que l’única consigna
que donen a tots els Caps de la Regió és que apliqui el manual establert per
evitar problemes com l’any passat. No hi ha cap imposició i que es
comuniquin les irregularitats detectades.
• Encara no es disposen de dades finals sobre el número d’efectius que
quedaran a la RPMN.
• Protocol d’actuació amb animals abandonats. S’ha de comunicar a la Sala
per activar consells comarcals o ajuntaments que són els que tenen la
competència.
• Tornar als anteriors indicatius via emissora per les facilitats de locució i
la localització. La tendència es homogeneïtzar i unificar els codis i indicatius
seguint les experiències de les regions policials anteriors a la RPMN. Està en
període de proves la localització via GPS dels portàtils i emissores.
• Els caporals que facin tasques de cap de torn ocasional han de tramitar el
corresponen DAD 46 per tal de què, en cas de què hi hagi una plaça lliure,
puguin ocupar-la.
• ABP Pineda. S’estudiaran el AP’s denegats i concedits per evitar qualsevol
irregularitat.

• Un Q3 per a proximitat Sabadell ha d’estar avalat per informe dels caps
de l’ABP Sabadell. El cap regional té molt clar que tota la regió té una
problemàtica similar i el Q3 és òptim.
• Disfuncions en personal administratiu de nova incorporació degut a la
inexperiència d’alguns contractats. S‘intentarà actualitzar la situació fent
reforços i se’ls donarà un segon nivell de formació en quan a PGH i
requeriments judicials .
• Definitivament Egara és un complex depenent de la l’ABP Sabadell
respecte a la seguretat del recinte, tot i així, pel que fa als destins del
2n període dels agents en pràctiques, no afectarà en res a USC.
• El trasllat de les Unitats Territorials d’Investigació i Policia Científica
d’Egara a Granollers s’està fent l’estudi i l’elaboració d’informes per un
possible trasllat.
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S’informa des de la RPMN que s’han de fer servir els telèfons de contingència
pels punts negres de la RP (spc).
Es revisaran els retards en el lliurament de vals menjador i material d’oficina a
l’ABP Cerdanyola(spc).
Falta de pressupost pels nous accessos a l’ABP Granollers (spc).
Falta de pressupost per canviar els sistemes antics de CCTV (spc).
Els agents de pràctiques amb BTP poden utilitzar els vehicles (ccoo).
Pendent de lliurament dels cascos de moto per USC (ccoo).
Per temes de risc biològic (insectes, rosegadors,...) avisar a l’empresa
contractada per l’Administració (ccoo).
Es farà una prova pilot a Rubí amb un ambientador especial que precisa d’un
protocol d’ús a les garjoles (ccoo).
Montcada pendent de reparar les dutxes per defecte d’obra (ccoo).
Sta. Perpètua és una CD i disposar de sala de ressenya pròpia ara és impossible
per tenir un pressupost molt elevat (ccoo).
Premià encara pendent de la metallogènia (ccoo).
Els escàners son igual de lents a tot el Cos perquè son els mateixos (ugt).
Els cascos BMW amb Bluetooth® no estan homologats i no s’han d’utilitzar
(ugt).
El temps de lliurament de la granota ARRO modificada és de 15 dies
aproximadament (ugt).

El CAT vol agrair als caps de la RPMN la predisposició i periodicitat per a
realitzar aquestes reunions.
Tanmateix, volem agrair totes les explicacions rebudes sobre el funcionament
de la Sala Regional de Comandament de la RPMN i ,molt especialment, al
company creador i responsable del nou programa informàtic que permet
millorar la tasca dels operadors de la sala regional.
Des del CAT, gràcies i enhorabona!.
Sabadell, a 9 d’octubre de 2008.
Sílvia Civit i Jaume Gustems. Delegada i delegat del CAT.

