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REUNIÓ REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA NORD 
Divendres 28 de febrer ens vàrem reunir amb els caps de la RPMN, tot seguit us fem 
un resum dels temes tractats: 

-Servei TOGA: ens hem queixat de la càrrega de feina que suposa aquest dispositiu 
amb la manca d’efectius. Que el repartiment de càrregues no és equitatiu i s’està 
destinant a aquest servei operatiu a agents en 2a activitat.  Ens han explicat que hi ha 
11 punts a cobrir i que després d’una reunió amb Csucot s’ha acordat que Serveis 
Centrals cobriran totes les nits de 4 punts i que serveis Regionals cobriran totes les nits 
de 2 punts. El motiu que siguin nits és perquè des de USC es quan hi ha més manca 
d’efectius per efectuar els serveis. L'Intendent ha dit que en cas d’un incident greu el 
cap de torn pot decidir aixecar temporalment el punt Toga, i fins i tot el propi binomi 
en situació molt greu pot abandonar el servei sempre comunicant. 

- Dispositiu de protecció de víctima de Sta. Coloma G: s’han tornat a demanar  
instruccions clares i fins quines funcions i llocs els agents han d’arribar. Que potser li 
tocaria fer aquest servei a una altra unitat especialitzada o buscar gent voluntària amb 
HE i formar-los per poder efectuar aquest servei. L’intendent ens ha dit que tots els 
incidents ocorreguts amb aquesta persona s’han oficiat al jutjat. Es coneix la 
problemàtica i no hi ha solució a curt termini. La remuneració d’aquest servei amb 
voluntaris seria la millor solució. 

- Canvi d’ubicació de l’Arro i Uinf: hem demanat com a prioritat que es quedin al 
mateix lloc adequant o llogant el que calgui. L'Intendent informa que a l'ISPC no hi 
haurà lloc amb l’increment de promocions de PL (jubilació anticipada necessitaran més 
places) i la nova de mossos, que s’està fent un estudi de diferents espais però no hi ha 
res decidit, que tenen clar que aniran a un lloc on es compleixi la normativa de PRL. 

- Badalona: s’han subministrat les fundes de portàtil que faltaven. Hem insistit en la 
necessitat de tancar l’accés a OAC amb electroimant o algun tancament segur i/o la 
possibilitat de canviar l’accés a la OAC sense d’haver de passar per llocs comuns. 

- Premià: Hem insistit en la necessitat de posar algun tancament a la porta d’accès a 
OAC (mateix cas que Badalona). Sobre les queixes sobre l’oferiment de places al grup 
d’oac, on s’ha incrementat els escamots de Q3 de 1 a 2 integrants, ens informen que e 
Cap de Premià manifesta que es va fer oferiment d’aquestes places. Es comunica que 
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no és veritat que oferissin aquestes places en concret, que els criteris no han estat 
transparents ni amb igualtat d’oportunitats. Restem a l’espera d’una nova resposta. 

- Caldes de Montbui: la porta exterior ja està arreglada. Pel que fa als ocells que nien a 
l’antena i embruten el terra, ens informen que han demanat consell a la Urma i agents 
Rurals i no veuen solució, de moment programaran més neteges. 

- St. Celoni: des d’ahir es va canviar la botonera de porta. En una setmana es preveu 
que arribi el grill nou. Les tanques exteriors ja estan arreglades.  S’està elaborant les 
fitxes del pla sector que afecta a la comissaria. 

- Pineda: el tema de l’aigua calenta s’havia arreglat però ha sorgit una altra avaria que 
en breu s’arreglarà.  La reforma de l’escala exterior està en mans d’infraestructures del 
departament. 

Miraran d’arreglar el tema dels enrampaments de la porta del servei d’administració 

- Neteja interior de vehicles: ens informen que les empreses petites no volen treballar 
amb administració i la Solred més propera és a Barcelona. Intentaran que els 
conductors de l’administració s’encarreguin d’anar baixant els cotxes a Barcelona.  

- Mal estat de les cadires (AIC): es van arreglant les que poden, s’està esperant 
l’arribada de noves cadires però no se sap ni data ni quantitat. 

- Portàtils Sala: Ens comuniquen que no hi ha mancança de portàtils, que els que hi ha 
són els correctes ja que augmentar el número només augmentaria la contaminació 
acústica i no són necessaris. 

AP’S: L’Intendent ens comunica que farà un recordatori a tots els caps per tal de 
facilitar aquests permisos. De manera que tinguin present el baixar els mínims per 
poder gaudir els permisos d’assumptes personals al llarg de tot l’any policial .  

Romanent: Les planificacions tenen tot l’any policial per planificar el romanent, si es 
dona el cas que per qualsevol raó (baixes, no planificació a temps, etc) no es pogués 
planificar NO HAURAN DE RESTAR HORES ACUMULADES PER COMPENSAR 
ROMANENT. Tampoc es pot donar el cas de demanar permís d’hores acumulades i que 
diguin que tens romanent, són dues coses diferents i en alguns serveis passa i ha 
passat, en cas d detectar aquestes anomalies ens ho feu saber puntualment. 

 

Si teniu qualsevol dubte consulteu al vostre delegat territorial. 

 


