REUNIO 27 D’OCTUBRE RPMN
Us detallem els temes tractats a la reunió que vàrem dur a terme amb els
caps de la regió, el cap d’administració i els sindicats:
. ABP Santa Coloma Gramanet. Aparcament vehicles logotipats. La regió
ha parlat amb l’Ajuntament i sembla ser que s’ha de rebaixar la vorera i fer
una petita obra. Es farà més endavant doncs l’Ajuntament demana que la
Generalitat assumeixi part del cost econòmic.
. Centres penitenciaris. Se’ns comunica que totes les incidències es
gestionen mitjançant administració passant al departament de Justícia les
problemàtiques que són de la seva competència.
Està previst que en breu s’installi la tanca perimetral del pàrquing exterior.
. CD Montcada. No hi ha prevista cap ampliació de la RLT, i estan molt
satisfets perquè el temps de resposta és molt inferior als 10 minuts.
. Complexe Egara:
EPI’s Unitat Subsòl i material de feina. Aquest tema pertoca a les
unitats centrals ..... però pel que sembla no estan per la feina.
Sala Regional. Ja s’ha fet la reposició de cadires gràcies a la visita del
molt Honoratble Sr. President de la Generalitat de Catalunya ... com sempre,
s’ha de donar una bona imatge (aquesta és la dinàmica i preocupació dels
responsables d’aquest cos).
Pel que fa als reposapeus, s’ha de fer la petició individualment.
Posem en coneixement del Comissari les males pràctiques que es realitzen
en aquest destí:brífings després del servei realitzant una perllongació
planificada i la planificació per part del comandament dels 20 minuts per tal
de realitzar el 18.
GEI. Manca de protectors auditius. Serveis centrals continuen
sense estar per la feina tot i que la salut dels companys/es estigui en risc.
Grup de vigilància a EGARA. La regió ha parlat amb la Comissaria
general d’Ordenació i Planificació per incrementar el nombre d’efectius
(entre 8 i 11 efectius per escamot) sense que aquest increment afecti a

l’ABP de Sabadell. Estan esperant resposta, de totes maneres també han
demanat l’increment dels vigilants jurats.
. CD Caldes:
. Manca d’efectius. No hi ha voluntat d’incrementar el número
d’efectius.
. Estudiar canvi de vehicles Nissan X-Trail. Es parlarà amb els
caps d’ABP per redistribuir vehicles
. ABP Terrassa. Problemàtica aire condicionat (malbaratament d’energia).
Es farà saber a l’empresa de manteniment per tal que ho compensin.
Temes generals:
. Intèrfons a les comissaries. Esta prevista la installació. Començaran
per Granollers i després el Maresme.
. Protocol de desinfecció de vehicles. Es passaran protocols d’actuació a
totes les ABP’s i CD.
. Terminals d’ordinador SAI. La Divisió d’investigació farà estudis allà on
es fa servir mes els terminal SAI’s per tal d’incrementar el nombre d’efectius
amb perfil d’aquesta eina.
. Científica. Les ulleres de protecció demanades per diferents vies han
d’arribar. De moment seran 10 ulleres per tota la Regió (no hi ha
pressupost).

Ens comuniquen que possiblement al mes de Novembre es farà una reunió
monogràfica per parlar del projecte de Proximitat.
SALUT!!
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