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REUNIÓ DE SINDICATS AMB RESPONSABLES  
DE LA RPMS 

 
 
 
Resum de la reunió realitzada el dia 13 de febrer de 2017
 

. 

 
- Demanem confirmació de què es porta a terme la publicació en tots el serveis 

de les puntuacions de les vacances, tal com des de la Subdirecció General  
se'ns va indicar que es faria. Ens comuniquen que donaran les directrius 
oportunes perquè a totes les unitats es publiquin de forma visible per a tot el 
personal, aquests llistat de puntuacions de les vacances. 

 
- Traslladem per escrit el malestar que genera en algunes unitats d’ USC, la 

realització de punts de control estàtic, amb una sola patrulla, on es demana 
que es facin identificats. Amb el nivell d’alerta 4 actual, creiem que no queda 
garantida la seguretat dels agents amb aquesta pràctica. 

 
- Demanem quins criteris s'apliquen en aquesta Regió Policial a l´hora 

d’assignar    tasques de responsabilitat en el servei a agents de l’escala 
bàsica, amb la càrrega de responsabilitat que això comporta. Hi ha agents 
que realitzen tasques de responsable d’OAC, Cap de Torn, Cap de Sala 
(Hospitalet). Molts agents no han rebut la formació per desenvolupar i 
assumir aquesta responsabilitat. En primer lloc ens confirmen la manca 
d’efectius existent en tota la Regió Policial, sobretot a les unitats d’USC, com poden 
ser a les CD de Viladecans i Castelldefels. També ens garanteixen que buscaran 
solucions operatives per tal que agents de l’escala bàsica no hagin de realitzar 
tasques de responsabilitat, com podria ser la de Cap de Torn. 

 
- Guàrdies regionals de les unitats d’investigació, realitzades tant per l’escala 

bàsica, com per la Intermèdia. Realitzen aquestes guàrdies regionals, fora de 
la seva destinació i sense percebre les corresponents compensacions 
assignades a que aquest tipus de servei regional. Encara es troben estudiant 
aquest projecte, una de les possibles solucions seria la de reduir en número de 
guàrdies anuals que inicialment tenien previst assignar. Però que encara es troben 
desenvolupant aquest projecte. 

 
- Estat actual d’assignació d’armilles interiors als agents que mancava fer 

l’entrega.Informen que en les properes dues setmanes està previst que arribin als 
magatzems la resta d’armilles que manquen per assignar. Una vegada arribin a 
aquesta zona d’emmagatzematge, començarà la distribució al personal que encara 
no ha rebut l’armilla.  
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- Problemàtica amb el servei de custodia de detinguts a l’ABP de Gavà. Ens 
traslladen queixes envers que a les CD de Viladecans i Castelldefels 
planifiquen perllongaments per a poder realitzar aquest tipus de servei. Està 
regulat que els perllongaments són fets sobtats, que es donen durant el 
servei, és ha dir, no es poden planificar perllongaments. Volem saber quina 
norma s’està aplicant per realitzar aquest perllongament planificat. Se´ls 
informa que la normativa actual no contempla la planificació de perllongaments, ja 
que aquests són per fets sobtats que esdevenen durant la realització del servei. 
Ens donen la raó i ens informen que faran una recerca per trobar un solució 
operativa en aquest afer. Restarem molt pendents de la resolució d’aquesta 
situació. 

 
- Queixes relacionades amb el mal funcionament de les noves fotocopiadores. 

Moltes queixes relacionades amb incidències a l’hora de fer-les servir 
(alimentació de paper). Segons el responsable del servei d’administració, 
formalment, només tenen constància per escrit de 5 incidències pel funcionament 
de les noves impressores. Que tenen previst assignar indicatiu a cada aparell, per 
tal que els usuaris de les mateixes sàpiguen amb quin aparell estan realitzant 
tasques d’impressió. 

 
- Mal funcionament de la porta d’accés i zona d’aparcament a la CD de 

Viladecans. Està autoritzada la reparació de la porta d’accés a la comissaria, es 
preveu que la propera setmana s’inicien les obres. En quan a la tanca d’accés a la 
zona d’aparcament, estan demanant pressupostos per iniciar el procés de 
reparació. 
 

- Manca de personal especialment greu a l’especialitat de trànsit. Ens confirmen 
que efectivament hi ha una manca de personal que no poden compensar amb 
agents fent hores extres, donat que aquestes no estan pensades per serveis de 
trànsit. A la metropolitana sud hi ha una multitud de serveis que els afecta de 
manera periòdica: regulació de trànsit pels partits de l’Espanyol, pel GSM, pels 
carnestoltes del Garraf... Ens emplacen a parlar d’aquest problema amb els 
responsables de la Divisió de Trànsit. Els hi demanem que rebaixin el número de 
serveis, ens responen que això no es possible. 
 

- Protocol d’activació dels serveis jurídics. Comuniquem que cal que estableixin 
una manera d’activar els serveis jurídics per tot tipus de problemes en acte de 
servei, fins i tot per reclamacions d’indemnitzacions civils, ens responen que estan 
molt d’acord, que els serveis jurídics haurien d’estar clarament activables les 24 
hores de cada dia de l’any, però que aquesta demanda cal resoldre-la a nivell de 
tot el CME de manera generalitzada i ells no en són els competents, per tant els hi 
demanem que també ho reclamin en el seu àmbit, cal que fem força tots, sindicats i 
comandaments (per una vegada que pensem de la mateixa manera!). 

 

        


