
 
 
 

 
 

REUNIÓ REGIÓ METROPOLITANA SUD 
15/11/2018 

 
Preguntes aportades i tractades pel sindicats CAT I SPC a la reunió del 15 de 
novembre del 2018, de sindicats representatius al CME amb els responsables de la 
RPMS. 
 

 
PREGUNTES I RESPOSTES: 

1-Número de comissions de servei (destinació a USC) de la categoria de 
Caporal, que no s’han renovat a la RPMS i criteris que s’han fet servir per 
part de la Prefectura per avaluar la relació de llocs de treball existents i 
criteris aplicats per no renovar o iniciar una nova comissió de servei als 
afectats. 
 
La resposta rebuda ha estat que no s’han renovat un total de dos (2) comissions, i 
que els criteris que han aplicat són els que marca Prefectura, relacionats amb que si 
la ocupació està per sobre de la cobertura estipulada, es fa un informe vers aquesta 
situació d’efectius i l’afectació a les diferents comissions de servei que hi ha en vigor 
en aquell moment. 
 
2-En relació a la modificació de la norma que regula les absències del lloc 
de treball per motius de salut, demanem que especifiquin clarament quins 
criteris administratius s’han de seguir amb l’apartat d’indisposicions (si 
continuen o no ); i en cas de visites d’agents a la sanitat pública en cap de 
setmana, si el serveis d’urgències poden  donar de baixa laboral als agents 
que es visitin per motius de salut o ho ha de fer el metge del CAP el primer 
dia laboral següent a un cap de setmana. 
 
El cap del servei d’administració de la RPMS ens informa que amb la nova normativa 
que regula les absències del lloc de treball per motius de salut, les indisposicions 
desapareixen com a tal, i qualsevol absència s’haurà de justificar amb un certificat 
sanitari (sanitat pública) de baixa laboral. 
En el cas que un agent hagi de visitar-se  en cap de setmana o festiu, i el servei 
d’urgències de la sanitat pública l’hagi de donar la baixa per motius de salut, ens 
informen que el responsable mèdic (metge d’urgències que atent) pot i té la 
obligació d’emetre aquesta baixa laboral. 
 
3-Número de queixes presentades, relacionades amb el mal estat de les 
armilles antibales (paquet balístic). 
 
El responsable del servei d’administració ens informa que no ha rebut cap queixa de 
cap agent per aquest afer. 
 



 
 
 

 
 

 
4-ARRO: En relació als vehicles (furgoneta) que habitualment utilitzen els 
agents destinats en  serveis d’ordre públic (ARRO), i en base a que la 
documentació que acredita les seves característiques tècniques es fa 
constar que el número de seients màxims que pot portar són TRES (3), per 
aquest motiu demanem quins criteris tècnics de modificació de l’estructura 
d’aquests vehicles s’han fet, i si els mateixos han estat certificats i 
autoritzats. Es fa constar que moltes vegades el número d’agents que 
realitzen aquest servei per furgoneta por arriba als set (7). També 
demanem la massa màxima de càrrega d’aquests vehicles i si s’ha tingut 
en compte el volum de càrrega total, amb ocupants, material, etc. 
 
La resposta rebuda és la mateixa que ja va emetre la Sub-directora general de 
Recursos Humans, en escrit número:0261/10388/2018, Data: 09/11/2018, on se'ns 
comunicava que els elements nous que s’incorporen en aquests vehicles com és el 
cas dels seients de més, estan avalats per un certificat de supervisió i amb la 
posterior revisió i inspecció ITV per tal de validar i homologar la transformació 
realitzada. Que el pes màxim establert a la fitxa tècnica no se supera amb aquestes 
modificacions. 
 
5-Sobre càrregues de treball i canvis sobtats de serveis als agents 
destinats a l’ARRO. 
 
L’Intendent Sots Cap Regional ens informa que té coneixement dels canvis de la 
rutina operativa que els agents de l’ARRO han de patir en la seva setmana 
planificada de treball, però que aquesta situació ha disminuït motivat per la 
disminució de les necessitats de servei que deriva de l’aplicació del nivell 3, i això 
representa que els membres de l’ARRO no hagin de desenvolupar tants serveis fora 
de la RPMS. Que es troben treballant conjuntament amb els responsables de l’ARRO 
per aconseguir unes planificacions menys lesives. 
 
Recordem al Sots Cap Regional que no es pot notificar en setmana planificada de 
treball als agents, que en la seva propera setmana de festa, hi haurà uns dies que 
possiblement hagin de venir a treballar, però sense assegurar si finalment seran 
convocats a treballar, que aquesta pràctica no està regulada i per això demanem que 
treballin per incorporar la figura del servei de guàrdia no presencial (com s’aplica a la 
BRIMO). Aprofitem a advertir que aquests agents no estan obligats a respondre 
trucades ja que no tenen cap tipus de sistema compensatori de disponibilitat. 
 
6-Demanem si existeix a nivell de la RPMS un protocol o instruccions 
relacionades amb la forma d’actuar davant la presència de MENA a les 
diferents comissaries. 
 
Ens informen que és una prioritat dels responsables de la Prefectura i d’ells mateixos, 
donar una garantia jurídica als agents que han de desenvolupar la seva feina donant 
servei als MENA. Reconeixen que aquest no és un servei  que hagi de donar la policia  



 
 
 

 
 

 
i per aquest motiu han engegat una proposta de protocol de control de les entrades i 
sortides d’aquests menors a les comissaries afectades, per tal de garantir que no es 
faci responsable cap agent de policia que desenvolupa tasques de la vigilància i 
custòdia dels MENA quant aquests surten voluntàriament de la comissaria. Que 
aquest projecte es troba en fase d’estudi.  
 
Hem demanat que també s’inclogui dins del projecte mesures d'asèpsia per preservar 
la salut dels companys que s’han de fer càrrec de la custòdia, trasllat i seguretat 
d’aquests menors. 
 
7-Hores Extres. 
 
L’Intendent Sots Cap Regional ens trasllada que la mesura presa com a reivindicació 
per part de sindicats, la Plataforma MosS.O.S, així com la majoria del col·lectiu de no 
realitzar hores extres està afectant a la cobertura dels diferents serveis que s’han de 
planificar i realitzar; que respecta aquesta reivindicació però alhora tramet aquesta 
situació real. Com no podia ser d’altra manera, recalquem que aquesta mesura de 
demanar no fer hores extres (són de caràcter voluntari) ve motivat pel conflicte 
laboral que es viu en aquests moments al CME. 
 
8-Instalacions inadequades per realitzar tasques de custòdia de detinguts 
al jutjat d’Esplugues.  
 
Informen la precària i inadequades instal·lacions que disposa el Jutjat d’Esplugues 
destinades a realitzar amb un mínim de seguretat la custòdia dels detinguts que han 
de passar a disposició judicial.  
 
La resposta rebuda pels responsables de la RPMS és que la Inspectora Cap de l’ABP 
ha realitzat un informe on detalla aquesta situació, i que aquest escrit es troba 
actualment sota la supervisió de la Directora de Serveis. Que de moment no s’ha 
rebut cap resposta. 


