
   

         
REUNIÓ REGIONAL RPMS 15 FEBRER 2016 

 
Resum de la reunió regional de la RPMS del dia 15 de febrer de 2016 a les 12:00 hores a Sant 
Feliu de Llobregat 

 
Operatius antiterrorista 

Demanem que els poe antiterrorista no siguin un mer còmput estadístic i que es facin garantint les 
mesures de seguretat dels agents.  

Planificació 

Demanen que revisin els criteris i el número d’efectius a l’hora d'atorgar els AP's, hi ha molts  
agents que han perdut els AP's per manca d’efectius. 

Hem denunciat problemes d'imputacions d'hores de cursos donats per ARRO anteriors a l'estiu i 
que encara no estaven imputats, exigim que siguin mes àgils. 

S’han demanat els criteris que s’aplicaran a les parelles afectades pel canvi de seqüència en el nou 
quadrant horari que ha entrat en vigor aquest febrer. Ens informen que els hi donaran a les parelles 
afectades diferents alternatives per intentar adequar-se a les seves necessitats familiars. 

Exigim al servei d’administració regional que faci rectificar al servei d’administració de la ABP de 
Sant Boi ja que als agents de proximitat quan fan servei en torn de nit de 22.00-06.00h els hi 
computen 7 hores de nocturnitat per que segons ells el seu torn de nit és de 23.00-07.00 h, 
incomplint totalment el decret d’horaris on queda recollit clarament que el servei en torn de nit pot 
començar a les 22.00h o a les 23.00h. Ens manifesten que faran les rectificacions oportunes i que 
evidentment ha estat un error interpretatiu del servei d’administració. 

Es demana armilles de talla petita “S” per a dones ja que les que hi ha són talla única i fan 
impracticable el normal desenvolupament de les tasques a les companyes. Ens informen que 
només tenen aquesta talla i no donen solució a aquesta problemàtica. Ens informen que en breu 

Material 

En quant a la manca de pc’s per a que els agents de les unitats de UI (Vilafranca, Esplugues o 
UTPC) puguin treballar, ens informen que per dotar de més material s’ha demanat mitjançant 
informe justificatiu per medi de la seva OS.  

Roba 

 Administració reconeix que hi ha problemes en la reposició extraordinària de material (pantalons o 
botes). Ens informen que les reposicions es  resolen per ordre d’antiguitat de demanda. Es preveu 
que pel març arribi vestuari per reposició. 

Armilles exterior vehicle 



   

arribarà una altra comanda d’armilles per finalitzar el repartiment a RPMS. Insistim que el problema 
no queda resolt fins que no hi hagi una armilla adequada per a cada agent.  

Practiques de tir 

Davant la nostra denuncia ens informen que contrastaran dades amb la unitat que fa les practiques 
de tir.  

Cobertura 

Els informem que els agents d'Hospitalet fan servir els seus mòbils personals degut a que hi ha 
zones en les quals els poquets perden cobertura. Faran gestions amb xarxa RESCAT per tal de 
comprovar les zones sense cobertura i les possibles accions a realitzar. 

Seguretat: 
 
El Prat de Llobregat 

La porta d’accés a la zona d’aparcament finalment es tancarà de manera similar a la de Bombers 
del costat, les obres començaran al març. 

Cornella 

Demanem que instal·lin un tancament controlat des de porta per impedir l'accés a la zona de OAC. 
Ens informen que es realitzarà aquesta demanda. Ens informem que s’ha reparat el intèrfon de 
porta, així com el fiador de la porta de recepció. 

Esplugues de Llobregat: 

La comissaria diu que activarà altre cop la demanda dels estacionaments pels agents. 

Martorell 

Davant les reiterades incidències de la porta d’accés a comissaria ens informen que al 2017 
canviaran totalment les portes d’entrada i sortida. 

 
Climatització 

Demanem solucions pels problemes reiterats a ABP Vilafranca davant la caiguda sistemàtica del 
control de temperatures. Ens informen que canviaran l’equipament ja que han detectat que és 
degut a un problema de comunicació de la maquinària. 

AEROPORT  EL PRAT 

Demanem vidre de seguretat al servei de porta de la T1, ens informen que faran gestions per tal de 
veure la viabilitat i adequació d’aquestes mesures.  

Davant la denegació sistemàtica d'AP’s es demana que flexibilitzin percentatges, ens informen que 
en temes operatius de l’Aeroport no depèn de RPMS sinó de l’àrea de transports. 


