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REUNIÓ REGIÓ METROPOLITANA NORD 26/09/2019
Avui 26 de setembre hem tingut reunió amb els caps de la RPMNORD, us resumim els temes més
destacats:
- Servei PITA: judicialment no poden fer res més per treure’l, però estan explorant altres vies per mirar
d’aixecar el servei. Hem tornat a denunciar les condicions amb les que s’està fent aquest servei i la
manca de formació específica per fer-ho.
- Incidents de Sabadell del 7 de setembre: ens informen que els cascs que hi havia estan en bon estat, es
va fer revisió el 22/8 i el 16/9. Durant els incident hi havia el cap d’USC com a màxim responsable.
Reclamem que USC no està per fer ordre públic, i que la Arro marxés a les 4 és una mala planificació.
- Denegació d’APs: ens passen estadístiques amb més d’un 80% de permisos concedits, per tant, tornem
a recordar a tothom de la importància de demanar tots els permisos per Atri, encara que verbalment
t’hagin dit que el denegaran.
- Publicació de quadrants: es demana unificació de criteris a l’hora de publicar els quadrants, que es
retirin noms i cognoms (només tips). Ens han respost que excepte Badalona, la resta de comissaries
tenen publicat el quadrant anual als suros o a les intranets corresponents.
- Sala regional: reconeixen que s’unifiquen dos o tres conferències en una (més càrrega de treball) que
l’absentisme laboral s’ha quasi triplicat en 4 anys, hi ha 41 reduccions de jornada... Una via per
descarregar feina és potenciar l’ús de les tauletes per part dels patrullers.
- Servei TOGA: no hi ha manera d’aixecar-lo i vetllen per a que no es facin llargues jornades i els relleus
siguin puntuals.
- Vehicles: el mal estat general del parc mòbil ve, en part, perquè el rènting es va prorrogar i molts
cotxes tenen 7 anys i superen els 200.000 km. Recordem que si es detecta qualsevol desperfecte es faci
constar als fulls de revisió i es posi en coneixement. Al 2020 han d’arribar 300 vehicles nous i 400 al
2021(per tot Catalunya).
- Granollers: la tanca superior s’ha reparat dues vegades i segueix donant problemes, es posarà una de
nova. La porta posterior de codi falla sovint, miraran de canviar la porta (no RF) si la normativa ho
permet.
- Pràctiques de TIR: per reformes a les galeries del ISPC estarem 3 mesos sense pràctiques a la Regió.
- Es demanarà a la prefectura unificació de criteris de les guàrdies d’investigació.
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- Ens informen de la davallada d’efectius des del 2012 fins avui: la cobertura ha baixat en 252 efectius i
l’ocupació real ha baixat en 214 efectius.
-Es torna a demanar formació de científica bàsica per a tots els efectius d’UI.
Si voleu algun aclariment contacteu amb el vostre delegat.
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