
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ REGIÓ POLICIAL 
METROPOLITANA SUD  

 
Dilluns 21 les organitzacions sindicals vàrem reunir-nos amb la cap de la regió i el cap 
d’administració. A continuació us informem dels temes tractats:  
 
 
CD Castelldefels: 
Administració ens confirma que els problemes amb l’aire condicionat estan resolts. 
Tanmateix diuen que no tenien coneixement de les fuites d’aigua a la peixera i que ho 
traslladaran a l’empresa de manteniment. 
 
ABP Vilanova: 
La manca d’endolls en els vestidors ve donada perquè en el projecte ja no hi eren. Miraran si 
hi ha pressupost per tal d’instal·lar-los de cara al 2011. 
Pel que fa als punts negres que provoquen una manca de cobertura passaran informe a 
RESCAT per tal que solucionin la problemàtica. 
 
ABP Hospitalet de Llobregat: 
Pendent reunió amb els arquitectes per l’estudi que s’ha fet amb les cates. Els arquitectes diuen 
que no hi ha perill per l’edifici. 
 
CD Sant Sadurní: 
L’empresa GISA s’ha compromès, entre el proper mes d’abril i el mes de maig, a posar 
silenciadors a les màquines d’aire condicionat. 
Són conscients dels problemes de manca de personal en aquesta comissaria però, ara per ara, la 
única possibilitat és que Vilafranca sempre que pugui els hi doni cobertura. Així mateix també 
s’intensificarà quan sigui possible la presencia d’ARRO. 
 
ABP Vilafranca: 
La problemàtica amb la temperatura als vestidors, en tenen constància i hi estan a sobre. 
Resta pendent de què des de manteniment s’arregli.  
Parc mòbil, són conscients de les necessitats de la comissaria i entenen que necessiten mes 
4x4. Tan aviat com sigui possible intentaran que se’ls cedeixi algun vehicle, tanmateix 
s’intentarà reposar un dels dos vehicles sinistrats. 
 
CD Sitges: 
Parc mòbil. Queda aproximadament un any per al canvi de vehicles, malgrat tot s’intentarà fer 
un manteniment més exhaustiu dels vehicles. 
 



 

 

 
ABP Esplugues: 
Servei DUMA. S’espera que en breu aquest servei l’assumeixi la Unitat d’Escortes deixant de 
fer-se des de l’ABP.  
Ens fan saber que no tenien coneixement del malestar entre els agents d’aquesta ABP i que 
mantindran una reunió amb la cap de la mateixa. Els sindicats sí que hem rebut queixes 
constatant també un cert malestar i se’ns ha informat que hi ha actituds no del tot correctes 
d’alguns comandaments cap a agents. També hem rebut queixes pel que fa a l’atorgament de 
permisos. Ara ja estan assabentats i caldrà que actuïn. 
 
Aparcament exterior. Estan buscant solució ja que són conscients que per seguretat no és la 
ubicació més adient. 
 
ARRO: 
Manca de material a l’URMA. Intentaran dotar-los de material per tal de què puguin fer la seva 
tasca en millors condicions. 
 
Sala regional: 
A partir del dia 21 de desembre a les 14 hores entrarà en funcionament la nova sala de transit.  
 
 
 
 
Sergi Rodríguez, delegat del CAT a la RPMS 
 
CATalunya 21 de desembre de 2010. 
 
 
           


