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Reunió RPMN 14-11-2018 
Els temes tractats han estat els següents: 

- Problemàtica amb els MENA:  juntament amb la RPMB, som les regions que més hem patit 
aquest afer. Els caps ens diuen que ells han fet tot el possible, que és un problema del 
Departament de Justícia i que el nostre Departament hi està al darrera. S’ha insistit en la 
gravetat d’aquest tema ja que porta associat des d'enfermetats contagioses (el mateix dia de la 
reunió es va tancar la CD Montcada per sarna), manca d’espais adients per l’atenció dels 
menors, condicions higièniques, etc. El més greu és que un altre cop els mossos som 
responsables de temes que haurien de solucionar les conselleries i mentrestant es dediquen a 
fer protocols que no serveixen per res. 

- Imputació Àgora: hem reclamat que els efectius no han rebut les graelles ni les explicacions 
de càlcul en moltes comissaries; això provocarà reclamacions un cop cobrat, que serà més 
costós. Hi ha casos concrets que es passen a RRHH per solucionar-ho.  

- Dispositiu de protecció de víctima de Sta. Coloma de Gramenet: s’han demanat instruccions 
clares de fins a quines funcions i llocs els agents han d’arribar, i millorar els relleus que 
s’autogestiona cada ABP. El sotscap de la regió informa que es faran dos torns de 6h els caps de 
setmana, que ell és el responsable al passar a ser una ordre regional, i que dilluns es reuneixen 
amb la víctima per tal que signi un document on consti fins on arribarà la protecció i que ella 
assumeixi la seva part de responsabilitat. 

- Medalles i felicitacions: hem demanat la publicació a les destinacions dels companys felicitats 
i motiu. Ens han respost que toparíem a nivell legal per protecció de dades, que ho haurien de 
consultar a nivell jurídic. 

- ABP Mataró: es farà actuació sobre els insectes de l’ACD. Es torna a demanar un sostre a 
l’aparcament posterior per protegir els cotxes particulars (llançaments) 

- ABP Badalona: s’ha demanat a rescat 13 fundes de portàtils que manquen. 

- ABP Mollet: ens hem queixat de la sala “wordnet”, diuen que taparan els cablejats, però no hi 
ha pressupost per fer grans reformes (refrigeració). 

- ABP Sta. Coloma de Gramenet: aquesta setmana quedarà arreglada la caldera. 
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- Regió Granollers: no hi ha pressupost per arreglar maquinària que afectaria a la calefacció de 
la planta -2, que hi ha una manca de “fancois”. 

- Tema embarassades: arran d’algun cas puntual, els sotscap de la RPMN ens confirma que 
totes les dones embarassades tenen dret a estar ubicades durant la gestació en despatxos on 
no tinguin cap contacte amb gent de fora del seu servei. Així serà responsabilitat dels respectius 
caps de buscar la ubicació adequada. 

- Com a conseqüència d’una problemàtica produïda a la sala d’Ègara amb la publicació del 
llistat de punts per al repartiment dels AP’s del torn de Nadal, es recordarà a tots els caps dels 
serveis que aquestes puntuacions han de ser de domini públic.  

- Tornem a remarcar, com a cada reunió, que segueixen havent mancances en temes de 
seguretat a tots els edificis policials com pot ser: portes d’accès a les OAC’s, codis d’accès a les 
portes del personal de servei, càmeres, llums, etc. i continuen dient que tot ho eleven a la 
Comissió Tècnica de Seguretat i Autoprotecció. Ens informen que faran una auditoria de tots els 
edificis policials properament. 

- Acumulació de marihuana a l’ABP de Premià de Mar, es recordarà el protocol de trasllat dels 
comisos als contenidors habilitats per a aquestes substàncies. Els comisos no s’han de deixar 
assecar a les comissaries i s’han de dur amb immediatesa als llocs habilitats, només deixant el 
material de mostra per seguir el seu curs. 

El cap d’administració ens ha informat que el departament d’Economia ha denegat la partida 
pel subministrament de mobiliari (cadires) ja que no arriba el pressupost i no es considera 
prioritari. 

 

Si teniu qualsevol dubte consulteu al vostre delegat territorial. 

 


