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REUNIÓ REGIÓ METROPOLITANA NORD 27/6/2018 

Avui hem tingut reunió amb els responsables de la RPMNord. Us fem un resum dels aspectes més 
destacats: 

- Hi ha un elevat número d’accidents (sobretot C32) que per manca d’efectius de trànsit obliga a enviar 
a USC en aquests incidents. Els caps de sector diuen no tenir-ne constància però ho comentaran a les 
reunions setmanals. Idiquem que facin un seguiment del tema a través dels incidents de sala de USC. 

- Els moviments de comandaments de l’escala intermitja previst i que amb el 155 es van quedar 
pendents, ara ja començaran a fer-se efectius. 

- La OAC pendent d’obrir a Calella no reuneix el requisits mínims de condicionament, i els caps han 
informat que si l’1 de juliol no està arreglat, s’anirà a les dependències de PL. 

- Des d’Administració ens informen de la situació actual. No poden assumir totes les actuacions que 
s’haurien de fer doncs el pressupost regional ja s’ha esgotat i que hi haurà problemàtiques que 
s’hauran d’assumir des d’infraestructures. Ens demanen que passem aquests temes al Comitè de 
Riscos. 

- Faran una revisió del material comú per a moto (casc, sotacasc,...) i estudiaran si cal fer redistribució. 

- Ens hem queixat de les males olors provocades pels decomisos de marihuana en algunes ABP  en les 
que se'ns diu que han d’esperar que s’assequin. La comissària comenta que no és cert que la Regió 
hagi fet un comunicat en aquest sentit, ans al contrari: faran un recordatori a tota la regió per tal 
d’assegurar evitar aquesta problemàtica.  

- Aparells de climatització:   

 .- Granollers: han fet una intervenció i sembla que ara funciona. 

 .- Mollet: aquest divendres dia 29 de juny l’empresa SOLER arreglarà la màquina. 

                .- Mataró: estan pendents de l’arribada de la nova màquina, de moment Segueixen amb la de 
 lloguer. 

- Totes les policies científiques han rebut les bates que s’havien sol·licitat; es posaran armariets per 
productes a les 3 comissaries que els falten: Mollet, Granollers i Sta. Coloma. 

Tema armes llargues a les recepcions. En algunes ABP’S i CD’S de la RPMN van tenir a recepció una 
arma llarga amb diferents sistemes de custòdia i que es van fer retirar davant d’una ordre de 
Prefectura. Davant de la desinformació provocada per un sindicat, comuniquem a la comissària que 
facin gestions, si ho creu oportú, amb la prefectura per tal de regular l’ús d’aquestes armes. La 
resposta és que no faran cap gestió i que les armes llargues han d'estar on sempre s'han guardat.   


