
 

                 http://elsindi.cat/                    cat@elsindi.cat 
     

 
REUNIÓ RPMS I SINDICATS 15/06/22 

 
Administració - 
 
- Judicis amb Webex

 

, es demana que la gestió dels requeriments als judicis per aquest sistema es faci mes 
àgil a l'hora de poder anar al lloc més proper on s'estigui en aquell moment per evitar desplaçaments 
innecessaris. L'administració demana que es doni la informació necessària per poder fer aquesta gestió en 
condicions.   

- Climatització
- 

 - 
Vilafranca

- 

, actualment funciona bé. Pel que fa a la caldera i la refredadora, l'any 2023 es té previst 
entrar en el projecte de la UE per substituir pel sistema d'aerotèrmia  

Hospitalet

- 

, s'ha hagut de fer nova licitació i ha retardat la substitució que hi havia pendent, s'estan 
renovant els FanCoil de diferents aparells de tota la comissaria, en unes setmanes se'n faran entre 8 i 
9. 

Viladecans

- 

, els vinils que s'han col·locat donen bon resultat a l'hora de disminuir la temperatura 
interior, segueix pendent la reparació d'un dels compressors.  

Accessos
- 

 -  
Hospitalet

- 

, pendent de solucionar el tema de les portes d'accés, tal com les càmeres que  serien pel 
setembre  

Sant Feliu

 

, es demana que es plantegi un canvi en la manera d'accedir de la gent  externa com els 
treballadors dels edificis i fer més eficaç el control d'accés a l'edifici. 

Operativa - 
 
Hi ha vacants de sotsinspector i sergents. 
Es demana que es compensi les feines que es facin en un rang superior del que es tingui, sigui per 
caporals com per agents
Des de la regió se'ns diu que tot el que els hi arriba respecte aquestes encàrrecs de funcions  es compensen 
en funció de la seva durada. 

.  

- Pla d'estiu, s'inicia el 27/06 fins 04/09, hi haurà distribució dels agents que segueixen de pràctiques, com 
després amb els que inicien les pràctiques de l'escola, distribució donada des de la prefectura comptant el 
moviment que hi hagi d'efectius de les diferents comissaries per aquest Pla. 
La regió intentarà que quedi una bona cobertura d'efectius
- 

. 
Hores extres, en principi el Pla d'Estiu no es farien hores extres, seria per determinats dispositius com 

la Revetlla de Sant Joan

 

. Les hores seran distribuïdes en els torns de nit i matí per Castelldefels amb un 
total de 272 hores. Serveis com Trànsit 64 hores, ARRO 160 hores i Garraf 104 hores 

Per part de la regió s'està fent un recompte de les places dels diferents serveis per actualitzar la plantilla 
actual i poder incrementar o no en base a la Relació de Llocs de Treball, que des del CAT creiem que 
actualment està desfasat, en general a tot el territori. 
 

Barcelona a 16 de juny de 2022 
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