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REUNIÓ RPMN 8/MAIG/2014 
 

El dia 8 de maig ens vam reunir amb els màxims responsables de la RPMN i el cap d'administració 

regional. Aquests són els temes tractats més destacats: 

 PLA DE COSTES 

Segons ha establert CESUCOT serà igual que l'any passat, encara que la RPMN encara no 

disposa de les corresponents pautes. 

 PARC MÒBIL 

Confirmen que el mes passat van arribar setze vehicles tot terreny, distribuïts per tota la regió. En 

referència a l'estat actual dels vehicles, dels tres-cents de rènting a la RPMN es renovaran 89 

aquest any.  

També s'està portant a terme una campanya per deslogotipar motocicletes, que són de propietat, 

per fer-les més operatives per les gestions d'ABP. 

 DISFUNCIONS A LES UI 

Des de la RPMN reconeixen la manca de material, però ens informen que gestionen el que tenen i 

que el troben en concordança a la feina que han de realitzar a les UI. Que el material no és 

suficient puntualment, però se sol trobar solució immediata. 

En referència a l'espai, ens informen que hi ha un concepte nou per UI Mataró, una única sala 

diàfana on treballi tothom i així mantenir un punt de vista transversal de tot, aquesta sala serà a la 

mateixa planta on està ubicada actualment.  

 NETEJA 

Ens neguen que tornin a haver més retallades en neteja, i que contràriament s'està estudiant 

racionalitzar les hores per incrementar les hores de neteja a la RPMN. 

Respecte al servei extraordinari de neteja, concreten que haurà de ser a requeriment. 

 ACD 

Concreten que les garjoles es pinten anualment.  

Respecte a Badalona, en la seva ACD es canviaran les reixes i per evitar males olors, s’instal·laran 

uns taps a les dutxes que evitar emanacions d'olors.  

 CUSTÒDIA ALS JUTJATS 

- Badalona i Mollet: 

Faran petició formal a justícia per adequar els espais dels jutjats usats per mossos, i  augmentar la 

seguretat. 

 FUNDES I BATERIES PORTÀTILS 

Ens informen que en dos mesos arribaran 30 bateries noves per als terminals Sephura. 
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 UNIFORMITAT 

Des del servei d'Administració de la RPMN ens informen que el termini de lliurament des de que es 

fa la sol·licitud fins a la seva recepció està en 15 dies. Amb tres excepcions: botes (problemes 

d'estoc en diverses talles), fundes dretanes walther (no hi ha en estoc i s'està fent arribar en 

substitució el model Radar) i carteres porta credencials (no hi ha estoc). 

Alguns agents han fet fins a dues notes informatives per una camisa d’uniforme. Qualsevol 

incidència en la comanda d’uniformitat l’heu de comunicar als delegats sindicals per comprovar la 

NO VERACITAT dels 15 dies. 

A finals d’aquest mes arribaran 800 botes per a l’estoc.  

 PILONES PROTECCIÓ COMISSARIES 

Les pilones per ABP Sabadell, comissaria que va patir un allunatge amb un vehicle, està tot elevat 

donat que l'Ajuntament no va voler fer-se càrrec i no hi ha partida pressupostària.  

 SERVEI PORTA 

Tornaran a posar passadors en els vidres corredors, i instal·lació de portes elèctriques entre el 

vestíbul i l’interior de la comissaria. 

 ÀREA DE CUSTÒDIA DE BADALONA 

La pudor que hi ha a aquesta zona es deguda a les dutxes. Es posaran taps per tal d’impedir que 

surtin olors sense impedir la seva utilització. S’ha de fer un canvi de reixes per totes aquelles 

rovellades i la pintura es fa anualment i ja l’hi toca a la de Badalona. 

Ens demanen que els efectius que fan servei dins d’aquesta àrea que quan facin llançaments de 

líquids contra les parets de la  dependència, es doni avis al servei de neteja donat que la pintura 

permet la neteja. 

 Q5 o Q5M? 

Es demana quin va ser el posicionament de la regió vers a l’aplicació d’aquest horari. La resposta 

va ser molt significativa: no era ètic contestar a aquesta pregunta. Vosaltres mateixos us podeu fer 

una idea de la preocupació que tenen els nostres comandaments per la conciliació laboral familiar. 

 CLIMATITZACIÓ ABP TERRASSA 

S’està estudiant fer una intervenció a la façana de l’edifici per tal de garantir una correcta 

climatització de la instal·lació. 

 

Barcelona, 12 de Maig de 2014. 


