REUNIÓ RPMS I SINDICATS 04/11/21
S'han tractat els següents punts:
- Dependències policials. Millores en els accessos a partir del 20/12
- Climatització. Posades al dia a tota la regió, pendent nomes de la CD de St Vicens que ja
hauria d'estar solventat.
- Parc Mòbil. Distribució a partir de l'1/12, tot pendent dels possibles problemes amb els xips. Si
no fos possible abans del 31/12, s'habilitarien els vehicles disponibles actuals fins el canvi.
Esperem que no es retardi i es puguin fer efectius els canvis per les problemàtiques actuals. A la
Regió pertocarien uns 40/60 vehicles logotipats, desconeixen si arribarà cap tot terreny per Sant
Sadurní. Es parla de models Ateca i algun Kuga híbrid.
- ABP Garraf. Canvi del vidre no batent (amb obertura d'uns 30 cm) per millorar la comunicació
amb els usuaris a la porta; fotocopiadora massa allunyada de porta, es parlarà amb la DSIP per
aquest canvi.
Es mirarà aquesta millora a totes les comissaries
- Hospitalet. Es demana vídeo porter per l'accés al pàrking; al vestíbul d'entrada hi ha
acumulació d'usuaris al no funcionar l'interfono; obres planta baixa (OAC, bunker,etc) CG
Técnica en estudi; neteja vehicles a solred i neteja interior a les dependències per una empresa
externa; bateries portàtils, amb el nou canvi de portàtils del RESCAT es resoldrà la problemàtica
de la càrrega de les bateries; Grup motos cobert amb vehicles de la regió, se'n demanaran més
al territori, cascos son els que son i no hi ha per fer-los de dotació personal
- Esplugues. Formació de l'ARRO a l'exterior, no és un lloc adient. Es tornarà a demanar a la
residència Blume per poder seguir fent aquesta formació
- Contenidors per substàncies. Fins que no estigui operatiu el de Barcelona se seguirà amb els 2
que tenim a la regió. Se'n demanaran 2 més per cobrir la demanda actual i futura
- Efectius actuals. Ha millorat amb la incorporació dels 79 agents en pràctiques, 22 sergents i 4
sots. Distribució que es farà en els llocs més necessitats com el Prat, Vilafranca, etc, així com a
les UI's també pendents de la finalització del concurs oposició actual d'Investigació
- Vilafranca. Canvis d'escamot fets per millorar la distribució dels efectius als escamots, s'ha
demanat que es prioritzin sempre els oferiments i les antiguitats ja que sembla que no s'ha fet
del tot bé i han afectat a un escamot en concret; Q3 OAC, no donen prioritat per la situació
d'efectius actual, donen la possibilitat d'un Q3 mixta per cobrir amb gent voluntària dels escamots
per fer una feina més efectiva amb la gent que està mes predisposada a fer aquestes tasques.
Sembla que hi hagi alguna predisposició al que es demana, anirem veient com va.
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