
 

 
 
 
 
 
 
 

RREEUUNNIIÓÓ  DDEE  LLEESS  OORRGGAANNIITTZZAACCIIOONNSS  SSIINNDDIICCAALLSS  AAMMBB  EELL  SSEERRVVEEII  
DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  UUNNIITTAATTSS  CCEENNTTRRAALLSS  

 
Avui les organitzacions sindicals ens hem reunit amb la cap d’Administració de les Unitats 
Centrals per parlar dels següents temes: 
  

1- Informació sobre el trasllat de les Unitats Central s. Se’ns ha informat de que s’estan 
realitzant els últims trasllats i que a mitjans de maig ja estarà finalitzat tot el procés de 
canvi.  

 
2- Pla de mobilitat . Donada l’actual crisis i la poca voluntat per dur a terme el famós pla 

de mobilitat, la realitat és que encara i, no saben per quan de temps, farem ús del 
pàrking exterior. La negociació amb l’Ajuntament de Sabadell la porta el departament 
d’Interior i no donen cap noticia d’aquesta amb la qual cosa el problema el tindrem 
quan s’hagin de tornar els terrenys que ocupa el pàrking exterior. 
Les treballadores en estat de gestació podran aparcar davant de l’edifici A demanat 
prèviament autorització a administració.  

 
3- Ús de les instal·lacions esportives del Complex. Les normes de funcionament ja 

estan definides, són normes d’ús bàsic en les que s’ha fet constar el paper que farà el 
Club Esportiu de MMEE. 
Encara no s’ha determinat l’accés dels/les treballadors/es del complex i dels moss@s.     
 

4- S’han demanat terminals d’ordinadors per Reconstrucció d’Accidents de Trànsit doncs 
els que tenen actualment no disposen de la capacitat ni el Software per poder realitzar 
la seva tasca.  La resposta que se’ns ha donat és que el Cap de l’Àrea ja ha efectuat el 
seu informe, aviat es renova el rènting dels equips. 

 
5- Àrea Central d’Anàlisi de la Criminalitat . No poden demanar peces d’uniformitat ni 

els pertoca val de roba. Han pres nota i ja contestaran. 
 

 
Continuarem treballant i denunciant totes les incid ències i problemàtiques que detectem i 
les que vosaltres ens feu saber.  

 
 

Rafael Hurtado Lopez. Delegat del CAT RPMN 
CATalunya 12 d’abril de 2010     

Companys i companyes, aquestes reunions només serveixen per donar-nos 
resposta a petites incidències, a les problemàtiques importants només saben 
respondre donant llargues: ja farem la gestió, en prenem nota, no és de la nostra 
competència, .... 
 


