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RESUM DE LA REUNIÓDEL 20/10/2020 DE SINDICATS REPRESENTATIUS AL 

CME AMB RESPONSABLES DE LA RPMS 
 

COVID19: 

Demanem informació sobre l´afectació actual del Covid 19 a efectius de la RPMS. 

Ens informen que fins al dia 16/10/20, la situació és aquesta: 

Afectats:    605  

Altes:         576  

Confinats:   30  

Ingressats:     1 

S´han fet 507 proves PCR de les quals 425 son negatives, 73 positives i 9 sense resultat que s´han 

repetit. 

 

DESINFECCIÓ DE COMISSARIES I VEHICLES: 

Ens informen que s´ha ampliat les hores del personal de neteja a les comissaries i que en el cas de 

positius per COVID s´avisa a empreses especialitzades en aquests tipus de desinfecció per tal de què en 

24 hores es puguin desinfectar els espais que es determinin i els vehicles. Ara mateix no tenen cap tipus 

de queixa sobre el funcionament d´aquestes empreses. 

 

ASSIGNACIÓ DE MASCARETES DE PROTECCIÓ: 

L’assignació de mascaretes de protecció, ens informen que es realitza de la següent manera:  

Les peticions des de la Regió Policial, s’han d’ajustar als estocs disponibles, i des de la Regió es 

distribueixen a les diferents comissaries a demanda dels seus responsables, per evitar així acumular en 

aquests centres de treball un romanent de mascaretes, però garantint en tot moment que hi hagi una 

distribució adient als agents. Traslladem la queixa de què en diverses destinacions només s´està 

entregant una mascareta KN95 a la setmana, quan abans s’entregaven 2. 

    

En base al procediment d’actuació en l’estudi i seguiment de casos i contactes laborals davant 

l’exposició del COVID19, demanem si s’està aplicant el confinament en tots els casos de contactes 

estrets amb els agents infectats i verificats amb una proba de detecció del virus PCR positiva. Ens 

consta que de vegades es demanen NI als agents que han tingut un contacte estret i prolongat  amb un 

positiu verificat per PCR positiva. Per aquest motiu demanem en quines ABP o CD es demanen 

aquestes NI, i quin responsable policial determina en base a aquestes NI, si el contacte ha estat estret o 

no, si aquesta NI determina l’aplicació del procediment d’actuació davant del COVID19. 

 

La resposta rebuda és que no s’exigeix cap NI en aquests casos, i no hi ha cap directriu demanant des 

de la RPMS per que es demani donat el cas. 

 

-USC, DISPOSITIU TOGA: 

Demanem estat actual (no se sap temps de durada) en què es troba el dispositiu TOGA motivat per 

l’activació del dispositiu Minerva a la RPMS. 

 

La resposta és que actualment, el nivell del dispositiu Minerva es troba en fase 2, i els servei TOGA que 

es realitza és el que es contempla en aquest nivell. 
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-VEHICLES: 

Previsió de la distribució per comissaries dels nous vehicles del CME. 

 

La resposta és que de la distribució dels vehicles policials s’encarrega la Divisió de Trànsit, aplicant 

criteris de renovació i necessitat. 

 

MANTES ÀREA DE CUSTÒDIA DE DETINGUTS: 

Aquests mes d’octubre, es lliuraran mantes d’un sol ús per als detinguts, a les diferents ABP. Es 

lliuraran de forma trimestral. 

 

PROBLEMÀTICA EN REFERÈNCIA A LA PETICIÓ DELS JUTJATS DE DECLARACIÓ DE 

DETINGUTS PER VIDEOCONFERÈNCIA: 

Ens comenten que des de la Regió ja s´han fet les gestions oportunes per tal de què abans de què 

finalitzi l´any a totes les ABP hagin instal·lades càmeres per tal de poder fer videoconferència.  

 

AGENTS EN PRÀCTIQUES: 

Demanem informació sobre efectius d’agents en pràctiques a la RPMS, si es té coneixement de 

possibles canvis de destinació, si es perdran efectius amb aquests canvis... 

Ens comenten que actualment hi ha 166 efectius en pràctiques a la RPMS, i ens comenten que 

desconeixen si es produiran moviments, però ens traslladen que s´han fet els informes necessaris per tal 

de què aquesta cobertura d’agents no es perdi. 

 

MANCA DE COMANDAMENTS: 

Continuem insistint amb la manca de comandaments a la RPMS, i sobre tot la manca de sergents de Cap 

de Torn que han d´anar cobrint els caporals.  

Ens traslladen que es faran els informes necessaris per tal de demanar els comandaments necessaris 

una vegada es faci la propera promoció interna que ha sortit ara, per tal d’intentar cobrir aquestes 

mancances. 

 

ABP L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: 

Incidències contínues relacionades amb la climatització de l’edifici. Previsió de la reparació final. 

 

Ens comuniquen que s’està donant solucions als incidents de climatització d’aquesta ABP. Queda 

pendent la substitució a peixera. 

 

Tornem a insistir en la necessitat d’instal·lar una càmera de seguretat a l’intèrfon d´entrada de vehicles a 

la comissaria. 

 

Ens comuniquen que estan pendents de rebre pressupost i en el cas de que s´aprovi s´executaria en 

2021 

 

ABP ESPLUGUES DE LLOBREGAT: 

En relació amb l’última reunió del comitè de seguretat i salut laboral celebrat el passat dia 18/09/20, on 

es va informar que no hi ha previsió de traslladar l’ARRO RPMS a unes noves instal·lacions, demanem 

informe tècnic realitzat relacionat amb la possibilitat d’adequar un espai de la comissaria com a vestuari 

d´homes. 
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Ens informen que la comissió d’Infraestructures s’encarrega d’aquest afer, que s’està fent recerca de 

solucions temporals, com la d’habilitar una de les sales de brífing com a vestuari, així com el de 

traslladar el servei URMA a la CD de Sant Vicenç dels Horts i d’aquesta manera reduir el número 

d’agents en aquesta comissaria. 

 

Deixem constància que aquesta situació als vestuaris d’homes d’aquesta ABP és insostenible, que ja ha 

motivat que presentéssim una denúncia a Inspecció de Treball de Catalunya per incompliment en la 

norma de prevenció de riscos laborals, i que aquests vestuaris, amb la manca d’espai existent, por ser 

un possible punt de contagi del virus COVID19, donat que no es pot mantenir el distanciament entre els 

agents   

 

-Hem rebut queixes relacionades amb una de les càmeres de seguretat que hi ha a la zona de custòdia de 

detinguts d’aquesta ABP, motivat per l’enfocament directe que es fa a la zona que ocupa l’agent 

assignat a aquest servei. Hi ha la percepció entre els agents que amb aquest enfocament es vol fiscalitzar 

com es realitza aquest servei, més que la de garantir la seva seguretat i la d’aquesta zona. 

 

La resposta rebuda és que aquesta càmera està instal·lada des de l’apertura de l’ABP. 

Que prenen nota d’aquesta situació i traslladaran un informe a la comissió de videovigilància per que 

es realitzin les actuacions oportunes. 

 

ABP EL PRAT DE LLOBREGAT I VILADECANS (Contenidor substàncies): 

Com es troba la capacitat del contenidor destinat a custodiar substàncies intervingudes per les diferents 

unitats a la RPMS,  i instal·lat a la CD de Viladecans. 

En arriben queixes de males olors per tenir emmagatzemades substàncies comissades (marihuana) a la 

ABP de El Prat de Llobregat, i ens comenten que les tenen en aquesta comissaria perquè el contenidor 

de la CD de Viladecans està ple. 

 

Ens traslladen que demanaran un informe de l’estat de capacitat actual del contenidor per avaluar el 

seu servei, i trobar una solució a aquesta situació, en el cas que estigui al màxim de la seva capacitat. 

 

ABP PRAT: 

Continuem insistint amb la cobertura de la plaça de Cap d´USC que no està coberta des de 2019. 

Ens comuniquen que per diverses circumstancies no s´ha pogut cobrir fins ara, però que actualment ja 

està pendent de què la Comissaria Superior Territorial el validi, ja que s´ha seleccionat a la persona 

que ha de cobrir aquesta plaça. Per tant, creuen que en breu aquesta plaça ja estigui coberta. 

  

CD VILADECANS: 

Demanem informació sobre la reparació i manteniment dels motors de climatització. 

Ens traslladen que ja estan reparats 2 de les 3 turbines dels motors i la màquina funciona al 100%, 

quedant pendent la substitució d´alguna peça de les quals estan a l´espera de pressupost. 

 

CD SANT VICENÇ: 

Demanem informació sobre la planificació de les obres que ja estaven aprovades a la CD. 

Ens informen que la caldera està licitada i pendent d’instal·lació per Gas Natural. La calefacció anirà 

a través d´aquesta caldera. De moment funciona amb la refredadora actual. La pintura exterior de la   
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CD s´executarà aquest trimestre a falta dels permisos de l´ajuntament. La pintura interior es farà un 

cop instal·lada la caldera. Estan esperant pressupostos per la il·luminació perimetral 

 

 

ABP SANT BOI: 

Traslladem la continua problemàtica de l´ascensor i els motius que provoquen aquestes avaries, i també 

la problemàtica de presencia de ratolins. 

Ens comuniquen que l´avaria de l´ascensor no es pot fer fins que no es faci la reforma de la coberta de 

la comissaria, que està previst que es faci abans de què finalitzi l´any i posteriorment arreglaran 

l´ascensor. En referència a la problemàtica de presencia de ratolins, control de plagues està fent el 

seguiment per trobar una solució i falta que l’Empresa de vending pugui moure les seves màquines per 

tal de fer una bona neteja. 

 

ABP VILANOVA: 

Comuniquem la queixa de la manca d´una barrera de seguretat a l´entrada a comissaria. 

Ens traslladen que per informes del Cap d´ABP i de la Comissió Regional de Seguretat i Autoprotecció, 

que no cal aquesta barrera i que el que faran és incrementar càmeres de seguretat. 

 

CD SITGES: 

Traslladem la queixa sobre el mal estat de les plaques del sostre del menjador i ens comuniquen que no 

es troba el material adequat i llavors han demanat substituir tot els sostre i estan pendents de què es 

pugui aprovar. 
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