
 

 

REUNIO DIA 10 DE JULIOL AMB ELS CAPS RPMN 
 
Pla d’estiu. Es durà a terme  amb efectius de les ABP’s de Mollet, Granollers i Cerdanyola que 
donaran cobertura a la CD de Pineda de Mar al no haver noves promocions.  El servei es farà en 
els torns de mati i tarda, el torn de nit el cobrirà l'ARRO que farà tasca d’ordre públic i, depenent 
del servei, podrà realitzar el servei per binomis a peu.  
 
Els horaris dels patrulles, serà el que realitzen a les seves destinacions. Els torns de l’ARRO serà de 
10 hores. 
 
Mundial de Natació a Barcelona. Es donarà suport amb efectius de la RPMN, amb serveis ja 
estipulats estàtics i respectant els horaris de les seves destinacions. 
 
Vehicles de servei. Cada 6 mesos fan anàlisi i moviments de vehicles per poder donar cobertura a 
les necessitats de servei de les diferents dependències policials i també entre regions.  
 
En definitiva, la manca de vehicles cada vegada és més greu.  COMPANYS VEHICLE AVERIAT, 
VEHICLE A REPARAR. 
 
Pràctiques de TIR. Ja no hi ha munició i fins que no hi hagi més partides pressupostaries NO ES 
FARAN MÉS PRACTIQUES DE TIR. Companys, aneu en compte, no gasteu les que porteu perquè 
no n'hi ha més!!!. 
 
ASP. Tema que surt a totes les reunions. S’està dotan ASP’s progressivament als efectius que han 
fet el curset. Aquesta dotació es farà sota comanda individual.  
 
Premià.  S'està intervenint en la reparació de l’aire condicionat de l'OAC. També s'està mirant la 
mala olor del vestidor de dones.  
 
Es fa una queixa de tots els sindicats presents a la reunió sobre el fets ocorreguts a Ripoll. No es 
considera de rebut que els AGENTS DE SERVEI no tinguin informació dels seus comandaments de 
què extremin les mesures de seguretat davant dels fets de Ripoll.  No és normal que arribi la 
informació via watssap i no sigui donada als brífings.  Ens responen que prenen nota i que faran 
arribar aquesta queixa mes amunt. 
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