
 

TEMES LOGÍSTICS. 

REUNIÓ RPMN. 15/07/2016  ABP Granollers 

-Cascs de motocicleta paisà ABP Badalona. Hi ha un total de 23 cascs. En el període 2013-15 
s'han substituït 9 unitats. No hi ha més demandes de reposició. 

-Cadires de menjador ABP Arenys. No són les correctes. L'administració és conscient i s'està 
tramitant nova comanda. 

-Catifa entrada CD Pineda (molt desgastada). Es farà un estudi per canviar-la per una com la 
de l'ABP Granollers. 

-Demanda desfibril·ladors. Es va fer estudi però la conclusió és que no es poden assumir. 

-Vinils foscos a la entrada de les comissaries (nivell 4). A la comissió tècnica de seguretat de 
febrer 2015 NO es va acceptar la col·locació de vinils. De moment no hi ha més solució. 

-Armilles. Durant el mes de juliol es repartiran 197 armilles i 169 fundes d'arma a la RPMN. 
També es farà entrega de 9 fundes per a esquerrans. 

 

PART OPERATIVA. 

-Pla d’estiu. Com afecta a la regió?. Afortunadament aquesta campanya no s'ha de donar 
suport a Girona. Només a l'ABP Arenys i CD Pineda. Durant el període d’estiu entre totes les 
ABP s’haurà de cedir entre 7 i 9 patrulles a la zona de costa amb la fórmula de romanent o la 
que escaigui. Val a dir que a Lloret de Mar es disposarà del servei BRIMO del qual es podrà fer 
servei  si es requereix. 

-Com queden les comissaries després del Concurs General? Els efectius a la RPMN han baixat 
entre 40-44 aproximadament. Es reconeixen problemes d’efectius a Sala Regional Central on 
per diversos motius de baixes i reduccions no es donen el mínims. 

El comissari fa incís que la regió disposa de 74 cossos de policies locals i 11 empreses de 
seguretat privada per donar un suport eficaç. 

-Dispositiu de Gran Premi de F1 i Moto GP. Els sindicats hem rebut una extensa i satisfactòria 
explicació dels dispositius formats per a aquests importants esdeveniments esportius. 

 

              , la força corporativa dels moss@s ! 


