
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ SINDICAL AMB EL CAP  
DE LA RPMN  

 
Divendres 19 de març vàrem dur a terme la reunió periòdica entre 
organitzacions sindicals i el cap de la RPMN.  
 
Els punts tractats van ser els següents: 
 
- ABP Cerdanyola i les seves CD’s.  Disminució considerable 
d’efectius. Des del CAT s’ha demanat un increment d’efectius al 
territori. Se’ns diu que duran a terme una redistribució d’efectius, 
primer amb voluntaris i després amb provisionals.  
 
- CD Ripollet. Problemes amb les impressores HP. El cap 
d’Administració ens comunica que el problema ja està solucionat. 
 
- Manca cobertura Arenys de Mar, Sabadell i Premià. Se’ns 
comunica que estan buscant solució amb la instal�lació de noves 
antenes interiors i revisió de les exteriors.  Abans d’instal�lar les 
antenes interiors, Administració es compromet a fer xerrades per 
donar informació de les mesures realitzades sobre les radiacions 
d’aquestes.  
 
- Manca cobertura ABP Rubí. Es tornaran a mirar el problema. 
  
- Ordinador xarxa CITRIX ABP Premià. Ja s’ha demanat el canvi 
de l’ordinador ubicat a la custodia i que encara funciona amb xarxa 
CITRIX. 
 
- ABP Santa Coloma de Gramanet. Les càmeres de vigilància ja 
enfoquen els vehicles logotipats aparcats al carrer del davant de 
l’ABP. No està previst que aquests puguin aparcar-se al davant de la 
comissaria.   
 
- Sala Regional Central (Egara), el servei d’Administració ens ha 
comunicat que l’únic mobiliari que es comprarà el 2010 seran les 



 

 

cadires ergonòmiques de la Sala. Tingueu paciència, els reis vindran 
després de l’estiu. 
 
- Intèrfons pàrquing. S’instal�laran, en aquest ordre,  a partir del 
mes de març a Granollers, Pineda, Arenys de Mar, Santa Coloma y 
Mataró. 
 
- Pàrquing Mataró. Vàrem demanar el per què i el sentit de 
reservar les 11 places de pàrquing. La resposta és que un 
comandament o cap de serveis no pot arribar i no trobar aparcament. 
En principi ens han comunicat que no hi ha problema en aparcar de 
nit o en cap de setmana. Es demanarà al Cap de l’ABP que ho 
autoritzi per escrit.  
 
Temes generals: 
 
- Es demana a l’Administració que se sol�lucioni el problema existent 
amb el lliurament de les comandes d’uniformitat. Ens fan saber 
que han tingut moltes errades degut al canvi de sistema. Posaran 
més cura en l’adjudicació i resposta de les comandes i  es 
comprometen al lliurament en un plaç de 15 dies.  
 
- Se’ns comunica per part d’Administraciò que des de la Comissaria 
General de Planificació i Ordenació es donaran les ordres oportunes 
per fer arribar a tots els efectius que no tinguin el folre reflectant 
sense haver de fer cap comanda. Mentrestant, el Comissari diu que 
TOTS AQUELLS AGENTS QUE NO DISPOSIN DE FOLRE POLAR 
REFLECTANT PODRAN FER SERVIR EL JERSEI. 
 
- Impressores locals. De cara l’any 2011 s’eliminaran les 
impressores locals i s’instal�laran unes amb escàner. Les úniques 
impressores locals que es mantindran seran les de la Científica pel 
SAID i les de GAP.  Per mantenir la intimitat dels denunciants es farà 
servir un sistema en què l’instructor podrà imprimir les fulles 
mitjançant un codi que introduirà ell mateix.   
 
- El segon semestre d’aquest any es renovaran equips de la 
plataforma CITRIX i serà el moment per canviar de plataforma. 
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