
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REUNIÓ DEL 30 D’ABRIL AMB ELS CAPS DE LA 

R.P.M. NORD 
 
A finals d’abril ens vàrem reunir els sindicats, els caps de la regió i els caps 
d’administració per a parlar de totes les qüestions que, des dels sindicats, s’havien 
plantejat: 
 
Pel que fa a la nostra organització:  
- Manca d’efectius: és un tema generalitzat a tota la regió i a tot el cos. Pel que fa a 
aquesta regió, al llarg de l’any (quan  hi ha moviment d’agents en pràctiques) duen a 
terme una reorganització dels efectius per anar eixugant aquest dèficit però, per diversos 
motius (concursos, promoció interna, ...), dura poc. 
De cara a l’estiu i, per qüestions de necessitat, s’intenta cobrir el dèficit d’aqueslles 
destinacions que els afecta la campanya d’estiu.  
Estan pendents que se’ls confirmi quants administratius arribaran de cara a la campanya 
d’estiu. 
- Davant la demanda i estudi d’un nou quadrant pels grups de proximitat se’ns comenta 
que arrel d’una trobada amb els caps de les ABP’s es va acordar que el Q5P era el 
quadrant més adequat, el que dóna més recursos i, també segons ells, el que va millor 
pels agents.  Se’ns diu que el torn partit és el que menys es fa, però no es pot eliminar; 
el torn de tarda és el que més es fa, seguit del de matí.  Els caps de les ABP’s tenen 
flexibilitat en aplicar aquests torns segons les necessitats però, el que no es pot fer dins 
una mateixa regió és que a cada ABP hi hagi un quadrant diferent. 
- A la RPM Nord li corresponen 101 nous administratius. Encara no se sap quan 
s’incorporaran, sí, però, que es farà paulatinament. La RLT ja està creada i dependran 
del cap de servei d’administració. 
- ABP Granollers: 
      . S’estan repartint contenidors de reciclatge a totes les ABP’s. 
      . Davant la petició d’adquirir una destructora de paper l’OAC de Granollers, se’ns 
diu que normalment s’autoritza la destrucció de paper quan hi ha grans quantitats (VAR 
24). 
      . S’instal·larà, tant a la porta de l’OAC com a la porta d’accés a l’aparcament 
superior, una molla per tal de que no quedin contínuament obertes. 
      . Planificació de TIR, es mirarà de planificar l’inici de la pràctica abans de les 8:00h. 
per tal de què s’arribi a l’IPSC a  les 08:00 h.    
- ABP Arenys de Mar i Pineda: 
      . Davant la petició de posar plaques de fusta a les matrícules dels cotxes particulars 
aparcats als pàrquings de les comissaries, se’ns diu que ja està pactat i que es farà, tant 
al pàrquing interior i exterior de Pineda com a l’interior d’Arenys. 
      . Estudiaran si cal fer una redistribució dels vehicles per tal de subsanar la dificultat 
de patrullatge a les zones rurals. 
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      . Pel que fa a la manca d’efectius a sala, se’ns comenta que hi ha una bona qualitat 
de gestió de les trucades i que, quan un operador té molta feina, la deriva cap a un altre. 
- ABP Sta. Coloma de Gramanet: 
      . Unitats d’investigació: Hi ha una tendència a fer operatius –dispositius- conjunts 
amb les unitats 200 de seguretat ciutadana. 
Pel que fa a les nits, es continuarà com fins ara, sí que és cert que, les guàrdies es faran 
amb servei presencial. 
- ABP Terrassa: 
     . Se’ns ha dit que no és viable modificar el lloc on es duen a terme els escorcolls 
però que s’ha demanat un nou bloc per tal d’orientar els monitors de la peixera de 
manera de què no estiguin a la vista d’altres persones. 
- CD Ripollet:  
     . Davant la nostra petició d’instal·lar una xarxa per tal de restringir el pas de 
vianants, se’ns comenta que està pendent el tancament mitjançant una tanca de 
perímetre  per impedir el pas  i d’instal·lar un intèrfon.  
 
Pel que fa a les altres organitzacions: 
- ABP Terrassa: s’està revisant tot el fals sotre. Es revisaran les sortides d’aire 
condicionat. Per pal·liar les males olors es posarà una arqueta sifònica, no només a 
Terrassa, també a Rubí i Cerdanyola. 
- ABP Cerdanyola: s’aplicarà una segona barrera protectora per evitar inundacions. 
- CD Caldes: en les zones on no hi ha cobertura s’ha autoritzar fer ús dels mòbils de 
contingència. Pel que fa a la xarxa CITRIX, és un problema de tota la regió i ja s’està 
fent pressió per a què es millori la cobertura. Sembla ser que és un tema de fibra òptica. 
- ABP Granollers: Es durà a terme un reenfocament de les càmeres per tal d’augmentar 
la seguretat. Es substituirà intèrfon porta darrere per un codi i s’instal·larà un intèrfon a 
la porta d’entrada. S’ha mirat de què el personal de policia entri per la porta del darrere, 
Sembla ser que, per un problema econòmic, encara no s’ha executat.   
- Premià de Mar: s’augmentarà el sifó de la fossa sèptica per tal de solventar les males 
olors. 
- CD Montcada: s’ha demanat projecte per instal·lar la il·luminació exterior. 
- ABP Mataró:  s’ha resolt el problema de lliscament de les escales posant una línia 
metàl·lica, si això funciona s’extendrà a totes les escales de la comissaria. 
Es revisarà el circuit de l’alarma d’incendis. Demanda d’informe sobre ventilació per si 
cal una millora. S’està elaborant un pla d’emergència. 
- ABP Arenys: s’està observant el terra per tal de saber si hi ha una mala execució de la 
superfície adherent situada sota les rajoles 
- ABP Sant Adrià: problemes amb la porta del pàrquing i l’accés a les garjoles. Es 
mirarà. El problema amb l’aire condicionat/calefacció del despatx del cap de l’ABP 
s’espera que estigui resolt de cara a l’estiu. Petició d’instal·lar un perímetre de seguretat 
al voltant de la comissaria.  
 
 
Per part de l’Administració se’ns va demanar d’instar a tothom de tenir més cura del 
material col·lectiu. 
 
 
 
Jaume Gustems i Sílvia Civit (Delegats de la RPM Nord). 
 
Catalunya, 5 de maig de 2008 


