
 

 

  
 
 
 
 
 

REUNIÓ AMB ELS CAPS DE LA REGIÓ 

POLICIAL METROPOLITANA – SUD 
 
El passat dia 30 de Juny vàrem assistir a la reunió de la regió metropolitana – sud on ens 
van donar resposta a les qüestions que els havíem fet arribar prèviament. 
 
Abans d’entrar a detallar la reunió volem fer esment i comunicar-vos a tots que, els caps de 
la regió ens van trametre el reconeixement de la professionalitat que vareu demostrar tots 
els que vareu intervenir en el desgraciat accident ferroviari de Castelldefels. 
 
Han arribat 17 vehicles de reposició a la regió inclosos els de trànsit, i s’espera rebre la resta 
aproximadament 40 el proper octubre. S’ha augmentat el nombre d’efectius de la regió amb 
68 incorporacions de companys en pràctiques. Pels que estàveu esperant una possible 
oferta de places de Grup Regional de Motos a Metropolitana Sud ens confirmen els caps de 
regió que en cap moment s’ha plantejat aquesta creació de grup.  
 
Hem denunciat que el manteniment ordinari dels vehicles i sota condicions del plec de 
prescripcions tècniques per al manteniment preventiu i correctiu dels vehicles de propietat de 
la D.G.P. s’hauria de realitzar a les mateixes dependències on està el vehicle assignat i així 
lliurar a tot aquell personal que s’està utilitzant per desplaçar el vehicle al taller, tal i com 
consta en l’esmenta’t plec en el seu punt 3. LOGÍSTICA. Esperarem resposta. 
 
BRIANS :  

- Ens comuniquen que el datàfon està operatiu des de l’1 de juny.  
- Tornaran a gestionar la fotocopiadora i destructora de paper, així com el trasllat dels 

fanals exteriors en la zona d’aparcament.  
- Revisaran vehicles de trasllats per reposar les armilles que manquin i gestionaran 

rentat i neteja d’interiors. 
- Es demanarà que subministrin estores per les garites de control d’accés. 
- Resten a l’espera de subministrar guants anti-tall al serveis. 
- Tornaran a gestionar amb el centre l’enquista’t problema de ventilació interna del cos 

de guàrdia de Brians 2. 
- Es demanarà que marquin els aparcaments de Brians 1. 

 
CASTELLDEFELS:   

- Les males olors son producte del mal funcionament d’una de les bombes, compromís 
de solució per la constructora, el mes de juliol. 

- La presència de mosquits esdevé per aigües estancades, s’ha demanat a l’empresa 
de neteja que faci correr l’aigua de les reixes de desaigües, alhora s’ha contractat 
empresa de tractament de plagues. 

 



 

 

 
 
 
 
GAVÀ:   

- Mosquits, el mateix que Castelldefels supervisió de desaigües per part de l’empresa 
de neteja i tractament per part d’empresa de gestió de plagues. 

- Fuites d’aigua i climatització ens diuen que solucionat. 
 
HOSPITALET:  

- Ordinadors a S.C. ens comuniquen que s’han posat en contacte amb els caps 
d’U.S.C. i que desconeixen aquesta problemàtica, no obstant tornaran a mirar ratios 
per si cal algun altre. 

- Cadires de Sala es reposaran d’immediat, el dia 29 van arribar les de sala Sant Feliu, 
la propera remesa serà per hospitalet. 

- La constructora es farà càrrec de totes les estructures malmeses tant d’exterior com 
d’interior. Se’ns demana que esmentem que cal diferenciar estructura i assentament 
interior de l’exterior  ens donen garantia d’inexistència de cap tipus de perill. 

 
MARTORELL:  

- Hem tornat a insistir amb el tema d’aparcaments dels vehicles particulars i obtenim la 
mateixa resposta de sempre, abans s’han de delimitar les places amb pintura. Creiem 
que després de dos anys ja han tingut prou temps per pintar i ens hem ofert a fer-ho 
nosaltres, sincerament creiem que EL VOSTRE CAP NO VOL que aparqueu els 
vostres vehicles, el seu si que el deixa dins està clar, lleig molt lleig, no es poden 
utilitzar excuses barates, sense línies també es pot estacionar i poder millor. 

 
VILADECANS: - Les goteres ens informen que ja estan solucionades. 
 
VILANOVA:  

- Es miraran que ha passat amb els desplaçaments d’agents a Sant Sadurní, ja que 
això només es podria donar en situacions excepcionals i concretes. 

- Es faran gestions amb l’ajuntament per col·locar pilones a la zona d’accés a 
comissaria per evitar nous encastaments amb vehicle.  

 
SANT FELIU DE LLOBREGAT:  

- El pàrquing està saturat de vehicles vells, es demana compromís de retirada de 
vehicles no operatius, contactaran amb l’empresa de rènting per que accelerin el 
procés de retirada dels vehicles vells i de les motos per a la subhasta. 

 
EL PRAT DE LLOBREGAT:   

- En referència a la oscil·lació de la cobertura de les comunicacions ens diuen que s’ha 
dotat l’ABP amb telèfons mòbils fins que es pugui garantir una xarxa estable. 

- En referència a les hores de vacances d’investigació 165 o 180, dir-vos que o el 
comandament us planifica anualment  des de l’1 de febrer per tal que no realitzeu 
mes del 25%  ( 420h ) dels serveis anuals en cap de setmana o nits, o en cas contrari 
les heu de demanar i/o realitzar en base a 180 hores. 
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