REUNIO RPMS I SINDICATS 11/03/21 - 2ª Part
Temes tractats:
Planificació del romanent - que es pugui saber des del començament de l'any policial, en
alguns serveis així s'està fent (Sitges).
Des de la Regió es mantindrà una reunió amb totes les oficines de suport de les ABP's per
tractar aquest tema.
Veiem força predisposició respecte es pugui fer així en general
Hospitalet, proposats canvis per millorar la distribució de l'espai, vestidors dones,
menjador i altres.
Respecte a la problemàtica dels portàtils i les bateries, es fa amb els mitjans que es tenen a
l'abast actualment, tal com el que fa referència als vehicles pendents del recanvis que es
farien properament com ja vam dir en l'anterior escrit, i en general a tot el territori
Gavà, respecte la manca de caps de torn, es mira de fer el que es te a l'abast juntament amb
les CD's de Castelldefels i Viladecans, aquesta última seria la que sovint te mes
mancances.
Sobre els temps que se'ls imputa als responsables, tot el que sigui entrà abans per fer els
brífings o altres circumstàncies, s'ha d'imputar aquest temps com a treballat, no saben quin
seria el problema respecte a la no imputació en aquest aspecte.
Tot el temps que es faci servir per qualsevol circumstància del servei, s'ha d'imputar
Sant Feliu de Llobregat, el servei de porta de la comissaria, pel que fa al telèfon de
recepció, sens diu que queda derivat, pel que no tenen problemàtica al respecte, cosa que
dubtem que pugui ser així, estarem pendents del tema. Com també el recolzament, segons
diuen, d'un company amb ILT, cosa que no creiem que sempre sigui així, per les queixes
que em tingut, també estarem pendents d'això, ja que aquesta recepció s'encarrega de
massa coses pels efectius que s'hi destinen.
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