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REUNIÓ REGIÓ POLICIAL METRO SUD I SINDICATS 

 27 DE JUNY DE 2017 
 

Temes tractats a la reunió del dia 27 de juny de 2017, entre sindicats representatius al CME 
i els responsables policials i d’administració de la RPMS: 

 
-Calendari previst de tancament de la Sala de Comandament de la RPMS, i quin 
serà el sistema d’assignació de noves destinacions del personal integrat en 
aquest servei regional, en especial aquells que ocupen en l’actualitat una plaça 
fixa. 
 
RESPOSTA: El Comissari Cap de la RPMS ens informa que no hi ha un calendari previst pel 
tancament de la Sala, que no hi ha res en ferm i que en aquest afer té molt a veure l’ingrés 
de nous agents al CME. 
 
-En base a l’advertiment realitzat fa poc temps per un Diputat del Parlament de 
Catalunya, relacionat amb les possibles sancions a funcionaris de la Generalitat 
de Catalunya que incompleixin la Llei de Transitorietat Jurídica, i com a Policies 
sempre respectant la neutralitat política, es demana si hi ha previst traslladar 
informació o protocols d’actuació als membres del nostre col·lectiu, dimanant 
dels seus responsables policials, on s’especifiqui per escrit quin haurà de ser el 
nostre posicionament com a funcionaris de la Generalitat per tal de garantir la 
nostra seguretat jurídica, envers aquest advertiment. 
 
RESPOSTA: El Comissari Cap de la RPMS respon que donat el cas, els membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra s’acolliran al marc normatiu vigent en aquell moment, i per això no han 
de patir per la seva seguretat jurídica. Que tot es decidirà, respectant les indicacions que 
jeràrquicament es donin en cada moment. 
 
-Número d’incidències comunicades als serveis d’administració, en relació al mal 
funcionament o deteriorament de les defenses extensibles adjudicades 
recentment. 
 
RESPOSTA: Les incidències que es poden donar, s’adrecen directament a la Intervenció 
d’Armes del CME. Hi ha directrius de la RPMS que qualsevol incident per mal funcionament 
o deteriorament de les defenses extensibles es doni una solució el més ràpid possible. 
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- Hem rebut queixes d’afiliats destinats a l’ARRO RPMS, relacionades amb el poc 
accés que tenen a l’hora de realitzar serveis planificats retribuïts amb hores 
extres, sobretot els serveis realitzats a l’Aeroport del Prat. També es queixen 
que de vegades hi ha canvis de planificació de servei i això els afecta en la seva 
conciliació familiar. 
 
 
RESPOSTA: El Comissari Cap de la RPMS ens informa que hi ha una assignació d’hores 
extres a la RPMS i ve relacionada amb el tipus de servei de seguretat preventiva que s’han 
de realitzar. Que després del servei d’ARRO de RPB l’ARRO de la RPMS és la segona que 
rep una assignació de bossa d’hores extres més elevada. Que en base als canvis de 
planificació de serveis, ens comenta que estudiarà el cas.  
 
 
 
 
Barcelona, 28 de juny de 2017 
 
 
 
 


