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Ahir vam tenir reunió amb els caps de la RPMNord, com que hi ha molts temes a tractar, ens emplacen a fer una
segonareunió el 5dejuliol. Ara usfem un resumdels temesmésdestacats:

-Vacances: hem demanat unificació de criteris, doncs la instrucció dóna marge d’interpretació i ens trobem criteris
dispars. Ho justifiquen de manera que si donessin directrius beneficiaria a alguns i perjudicaria a altres. El cas de
Sabadell/Sta. Perpètua, que han concedit vacances tenint en compte els efectius que encara no s’havien incorporat
pel concurs(no s’havia fet mai i cap mésABPho hafet), la raó és per ques’incorporaven 30 efectius, que si desprès
havien de canviar de períodes, hauria suposat moltscanvis de tornsper arribar al 80%. També enshem queixat que
algunaABP,de 4comandaments, en algun període, nomésen quedaun i elsaltres 3devacances.

-Manca d’efectiusSRC: això provoca denegacionsde permisos, i els pocsoperadorsper Badalona, quan tenien Sala
pròpia hi havia3 agents, i ara dosi de vegadesun; això endarrereix molt les identificacions. Ens informen que aSala
hi haaproximadamentun 25%de reduccionsdejornada, quesobreel paper compten.També esproposaquequan hi
hagi indicatiusregionals(ARRO) utilitzin unaaltra freqüència.

-Vehicles 4x4: tot i ser un tema endèmic, recordem que hi ha vehicles “alts” queNO són tot-terreny i els compten
com a tal. Ens informen que n’hi ha 12 repartits per tota la regió, tenint present que els Xtrail i Qsqai NO són tot
terreny. Tenen els quel’administració comprai ells intenten repartir equitativamentsegonsterritori.

-Jutjat d’Arenys: pregunten si s’han fet gestions “d’apropament” amb el partit judicial. El comissari informaque s’han
fet trobadesamb la jutge deganai hi hahagutbonaentesa.

-Formació: es demanamés formació i de forma descentralitzadafent incidència en la necessitat de reali tzar-la amb
continuïtat a fi de poder ser interioritzada per l’agent. Plantegem una formació supervisada pels companys de
Formació de la ARROels quals impartirien directrius a futursformadorsde lesABP. Ensinformen queestan estudiant
la proposta des dels incidents de SantaColoma deGramenet i que l’elevaran a instàncies superiors . Que tan bon
punt tinguin unarespostaensinformaran .

-Pla d’estiu: es seguirà el mateix sistema que l’any passat, amb la millora que no s’haurà de reforçar cap ABPde la
RPG. Sabemquehi haurà els nouscaporals i sergentsen pràctiques; però queencara està per resoldre l’oferiment de
canvisdedestinació. Ala properareunió ensdonaranmésinformació.

-Adaptacions laborals i 2a activitat: hem demanat informació sobre el nombre d’efectius en cada situació. Ens
informen quehi ha128 efectiusambadaptació laboral transitòria i 19 efectiusen 2aactivitat.
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-Seguretat a les comissaries: estan esperant que la Comissió de seguretat (de tot el cos) faci entrega dels vinils (o
anàleg) per tapar la visió d’alguns vidres des del carrer i la compra de pilones per a aquelles comissaries on l’
Ajuntament s’avingui acol· locar-les(ex. St Celoni).

- Armilles : Servei d’administració ens informa que a finals d’aquests any TOTSels efectius disposaran de la seva
armilla personal, inclososaquellscompanysamb tallesespecífiques.

-Fundes d’arma: amb augment de peticions de canvisper estar fetes malbé, diuen queha arribat comanda i s’estan
cobrint lesdemandes, excepte les d’esquerrans.

-Defenses extensibles: al juliol arriben unes7500 per tot elscosi unes3000 afinals d’any. S’aniran repartint.

-Mosquits: en les comissaries amb més possibilitat demassificació d’aquest insecte, s’ha iniciat la neteja de fosses
sèptiquesi aplicacionsd’insecticides. Aquestaoperació esrepetirà al juliol.

- ARRORPMN: Ens informen que s’ha fet un canvi en la màquina de climatització de les dependències de ISPCque
ocupen l’ARRO i Informació i que hauria de funcionar millor. Informem de la calor que hi ha als vestuaris i que les
furgonetes s’han d’aparcar a la intempèrie fet que provoca que es fan malbé més aviat. Es demana que puguin
aparcar sotaunamarquesina. Ens informen que no hi ha prevista cap partida pressupostària pel tema marquesina
però que ho estudiaran. Traslladem la necessitat de canvi de les viseres dels cascs per manca de visibilitat i ens
manifesten queestà previst començar en breu lasevasubstitució i queARROdisposade130màscaresantigàs.

Per qualsevol propostao aclariment, contacteu ambels vostresdelegat territorials.

Granollers, 26demaig de2016


