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RESUM DE LES PREGUNTES TRACTADES A LA REUNIÓ TELEMÀTICA DEL 22/06/2020 

DE SINDICATS REPRESENTATIUS AL CME AMB RESPONSABLES DE LA RPMS 

 

PERSONAL DE BAIXA PENDENT DE REALITZAR LA PROVA PCR 

Demanem quants agents es troben de baixa per motiu del COVID-19, i quants ja es troben d’alta mèdica 

pendent de realitzar la prova PCR. 

En quan a la realització de les proves PCR a data 22 de juny consten: 

Total d'afectats: 374 

Total altes: 332 

Total confinats: 42 

Ingressats: 0 

Proves PCR realitzades: Total 266 ( 233 negatives, 31 positives, 2 sense resultat). 

1ª PROVA: 220 (195 negatius, 23 positius, 2 sense resultat. 

2ª PROVA: 37 ( 32 negatius, 5 positius) 

3ª PROVA: 7 ( 6 negatius, 1 positiu) 

4ª PROVA: 1 (0 negatiu, 1 positiu) 

5ª PROVA: 1 ( 0 negatiu, 1 positiu) 

IMPUTACIÓ D’HORES DE ROMANENT 

En relació al personal que es troba amb l’alta mèdica, i se'ls planifica festa a la setmana que tenien planificat 

treball (per manca de la prova PCR), demanem quin criteri s’aplica a l´hora de planificar aquestes hores de 

festa en jornada de treball, i si el resultat és l’augment de les hores de romanent d’aquests agents, volem que 

ens informin de si hi ha una instrucció per imputar aquestes hores no treballades a la bossa de romanent. 

Com a resposta ens traslladen que des de la Prefectura i la Subdirecció General es van donar unes instruccions 

i són les que actualment s’estan aplicant, i de moment no hi ha un canvi de criteri. Davant aquesta resposta, 

els informem que no estem d’acord, que davant d’aquesta resolució judicial, s’hauria de tramitar aquesta 

situació com a permís per deures inexcusables, i així no pujarien les hores de romanent.  
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MATERIAL DE PROTECCIÓ DAVANT EL COVID-19: 

1-En relació a l’entrega de mascaretes de protecció davant la pandèmia produïda pel COVID-19, demanem si 

han estat retirades les del model GB2626-2006, UE, N-249/2001, que van ser donades com a defectuoses per 

part del Ministerio de Trabajo (com és el cas de l’ARRO) 

La resposta és que no es van retirar cap tipus de mascaretes perquè no hi havia cap que no reunís els criteris 

de supervisió que marca la Prefectura. 

2- Demanem també si la resta de mascaretes i resta de material de protecció destinats a ser utilitzats pels 

agents del CME, es troben supervisats i autoritzats per part dels responsables de la Divisió Tècnica de 

Planificació de la Seguretat. 

Volem informar del diferent criteri que hi ha a les diverses comissaries a l’hora d'assignar mascaretes de 

protecció i guants. Hi ha comissaries on l’accés està mínimament garantit i la renovació de les mascaretes tant 

quirúrgiques como FFP2 (per hores d’us) es realitza de forma pautada, i d’altres on l’entrega d’aquest material 

no respecta el seu temps d’us, o la mida del material es petita en relació a l’agent que l’ha de fer servir 

(guants). 

Per aquest motiu demanem un criteri d’entrega d’aquest material genèric, i igual a totes les comissaries i 

destinacions de la RPMS, on es respecti el temps d’us d’aquest material. 

La resposta rebuda és que tot aquest material de protecció que es distribueix, bé a nivell d’adquisició per part 

de la Generalitat de Catalunya, com el procedent de donacions, compleixen les condicions tècniques. 

Que setmanalment es realitza l’entrega de material de protecció a les diferents ABP i que no els consta que hi 

hagi cap manca d’aquests material de protecció. Que en aquells cassos on l’entrega de guants de protecció no 

s’adequa a la talla requerida, a la propera comanda setmanal es fa entrega de les noves talles. 

En quan a la distribució de gel, ens informen de la instal·lació a les comissaries de dispensadors de gel a les 

parets, i que encara es continua distribuint gel en els pots. 

En quan a les mampares s'ha donat prioritat a les OAC i es van seguint les pautes que marca la Comissaria 

General. 

VEHICLES: 

1-Demanem quin sistema s’està utilitzant per desinfectar els vehicles policials, així com la preparació tècnica 

del personal assignat a aquesta tasca, número d’hores assignades per aquest afer, i vegades que es desinfecta 

cada vehicle durant la setmana. 

La resposta rebuda és que s’han realitzat tasques de neteja a 487 vehicles policials; que setmanalment es 

realitza la neteja dels vehicles, i també donen resposta a aquelles peticions extraordinàries. 

2- Demanem  informació sobre quan serà l’entrega dels nous vehicles policials en substitució dels antics. 
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La resposta és que actualment el concurs es troba en fase d’adjudicació, i la previsió d’entrega dels nous 

vehicles seria per a finals de l’any 2020. 

COMISSARIES EN GENERAL: 

Demanem cada quan s’està netejant i desinfectant les zones comuns i els despatxos als diferents centres de 

treball, i si s’han implementat mesures de desinfecció complementaries, quines són. 

Ens informen que la neteja i desinfecció es realitza de forma constant, que s’han augmentat en 168 hores 

setmanals, i també es neteja en festius que fins ara no es feia. 

Qualsevol neteja que s'hagi demanat extraordinària tant d'instal·lacions com de vehicles. 

Els vehicles també s'estan netejant a dependències davant la manca de conductors durant aquest període de 

temps. 

ARRO RPMS: 

.- En relació al dispositiu de Sant Joan 2020, demanem el motiu pel qual es fa treballar a tots els equips d’ARRO. 

S’ha de tenir en compte que per a molts agents, aquesta seria la primera vegada que no havien de treballar en 

aquesta jornada festiva, després d’haver estat activats sempre per treballar-la durant els últims 8 o 9 anys. 

La resposta rebuda ha estat que s’han de garantir els possibles requeriments que es donin durant aquesta 

jornada, tenint en compte la situació actual que es viu amb conseqüència de la pandèmia que patim i, per tant, 

s’ha de garantir el correcte desenvolupament del servei. Que a diferència de l’any passat, enguany s’ha activat 

un equip de més. 

Els instem a que tinguin en compte en propers dispositius, a aquells agents que porten molts anys treballant-

los tots, per tal de ser el més equitatius possible.    

.- Demanem informació de com està el trasllat d'aquesta unitat a l'aeroport: 

Continua estant previst però no consta cap novetat al respecte i aquesta és la previsió sense tenir coneixement 

de terminis. 

-SALA RPMS: 

1-Demanem el número actual d’agents i comandaments que desenvolupen el seu servei de forma presencial a 

la Sala Regional de Comandament.  

Ens traslladen que actualment hi ha: 

8 caps de torn 

10 caps de sala 

79 agents operadors de sala 
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Que hi ha previsió de la incorporació d’onze (11) efectius nous, i que es faria efectiva a principis del proper 

mes de juliol. 

2-Demanem si s’ha realitzat un estudi tècnic destinat a evitar la propagació del COVID-19 en aquest lloc de 

treball, i si s’han implementat mesures de prevenció per evitar possibles contagis entre els agents, como son el 

distanciament eficaç entre els operadors, la col·locació de les mampares de separació i l’entrega de material de 

protecció. 

Ens informen que sí que hi ha un estudi realitzat on es fa constar que hi ha d’haver una separació de 2 metres 

entre operadors, i si no es pot garantir aquests distanciament, s’ha de fer servir la mascareta de protecció. 

També s’està treballant per instal·lar les mampares de separació. 

3- Traslladem la preocupació que existeix a la Sala RPMS pels rumors que existeixen d'una nova reunificació de 

conferències, la qual cosa veient que suposarà una càrrega de treball que farà difícil la gestió de tots els 

incidents. 

Ens informen que el Cap de Sala ha fet un estudi i ha elevat a la regió aquesta unificació de conferències. La 

Regió està pendent d'autoritzar aquesta unificació i en el cas de que es faci efectiu, si observem que això 

suposa una càrrega de feina pels operadors doncs tornaran a valorar aquestes unificacions. Però que si es fa 

serà per repartir càrregues de feina i si es fa, serà sempre quan arribin els 11 efectius nous. 

TRÀNSIT RPMS: 

Ens han fet arribar afiliats del servei de Trànsit la consulta relacionada amb la realització del servei ORIS, que 

fins ara es realitzava amb el reforç d’equips d'ARRO, i ara ja no és així, i l’han de fer ells sols sense aquest reforç 

de seguretat. Cal recordar que estem actualment en nivell 4 d’alerta antiterrorista. 

Ens comuniquen que actualment ja no es planifiquen controls del servei ORIS. Que quan es realitzaven, es 

modulava segons la fase de confinament del moment, i que en alguns d’ells es va decidir per motius tècnics 

que no hi hagués la presència de cap equip de l'ARRO. 

ABP ESPLUGUES DE LLOBREGAT: 

En relació a l’última avaluació de riscos laborals efectuada a la comissaria, demanem una altra vegada les 

observacions que es van fer constar a l’acta de l’avaluació tècnica en riscos laborals del DI, relacionat amb 

l’estat en que es troba el vestuari d’homes, el qual està sobredimensionat, donat que en principi no va ser 

dissenyat per donar servei conjunt als agents de l’ABP, i els destinats a l’ARRO RPMS. Una manca d’espai 

evident que no s’ajusta al projecte inicial d’aquest espai. 

També demanem mesures adoptades per evitar possibles contagis del COVID-19, entre els agents a l’hora de 

fer ús dels vestuaris, sobre tot en aquelles franges horàries on coincideixen a la mateixa vegada, agents d’USC i 

de l’ARRO. 
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La resposta és que aquests vestuaris reuneixen les condicions que regula la normativa actual, i que per evitar 

l’aglomeració d’agents d'USC, amb els de l’ARRO, en el moment dels canvis de torn de treball, es va fer una 

assignació d’armariets adequat per garantir un distanciament mínim entre ells. 

Per part nostre els instem a que els dos responsables de les dues àrees que hi ha en aquesta comissaria, 

apliquin més mesures encaminades a reduir al màxim el risc de contagi en aquest espai d’us comú. 

COMUNICATS INTERNS: 

Demanem si existeix un comunicat intern, que es fa arribar de forma verbal als agents del CME a la RPMS 

aprofitant els brífings, relacionat amb la forma acurada que s’han d’adreçar i actuar els agents, concretament 

quan ho facin amb ciutadans de color. 

Ens traslladen taxativament, que no han donat trasllat a cap instrucció oficial en base a aquesta pregunta. 

Demanem si existeix algun comunicat intern o directrius per part de la Regió en referència a la denegació 

sistemàtica d´AP per la Revetlla de Sant Joan. 

Ens traslladen que NO, i que  mai donaran cap directriu al respecte en quan AP. Entenen que si alguna ABP ha 

donat aquesta excusa li fem arribar per tal d'aclarir qualsevol dubte. 

MANCA D´EFECTIUS I COMANDAMENTS: 

Demanem informació sobre si el proper Pla d´estiu, finalització de pràctiques de la 26 promoció i inici de 

pràctiques de la 27 promoció podrà solucionar la manca d´efectius que pateix la RPMS. 

Ens informen que aquest any el Pla d´estiu es veurà afectat per la pandèmia ja que provocarà que molta gent 

no pugui anar a zones de platja i es quedi als seus municipis, per això, es pensa reforçar ABP que no son de 

costa.  

Aquest desplegament es farà en 3 dates: 

29 de juny: s'incorporen els voluntaris de Pla d'estiu. Marxen 18 efectius de la Regió. 

1 de juliol: Redistribució dels agents que finalitzen pràctiques de la 26 promoció. Es cobriran les 18 places que 

van marxar pel Pla d'estiu, i vindran uns 60 efectius per tal de reforçar les ABP de la Regió. 

1 d'agost: Distribució dels agents de pràctiques de la 27 promoció. Vindran entre 130-140 efectius per cobrir 

les ABP de la RPMS. 

Aquesta ampliació d'efectius fa que encara que no siguin els efectius necessaris per cobrir totes les 

mancances, es puguin reforçar de manera important les unitats d´USC, i millorar les condicions actuals. 

Demanem que la distribució dels agents de pràctiques no comporti problemes com va passar l'any passat, on 

llocs com Sitges, on van haver de sortir a patrullar dos agents de pràctiques per manca de “veterans”. 
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Manca de comandaments: és una problemàtica que continua sent present a la RPMS i que no té solució fins 

que surtin noves convocatòries de promoció interna. Falten comandaments a totes les comissaries de la Regió, 

i els projectes de figures de Cap de Torn (com a Gavà) continua estant en estudi, i la intenció és activar-lo quan 

sigui possible sempre respectant els drets dels comandaments. També la intenció de cobrir places, com les de 

Cap d´UI de Gavà, i estant a l'espera de la decisió de Prefectura. 

REVETLLA DE SANT JOAN: 

Demanem informació sobre el dispositiu de la Revetlla de Sant Joan. 

Ens informen que aquest any degut a la situació que s'ha viscut durant la pandèmia, i per la situació viscuda 

durant l'estat d'alarma fa que sigui una revetlla especialment preocupant. Tots els ajuntaments de la RPMS 

han regulat i tancat els accessos a platges i zones d'oci, i això comporta que s'hagi d'ampliar la presència 

policial per poder evitar problemes. Per això, aquest any la majoria del dispositiu es fa en hores extres.  

REINCOPORACIÓ DEL PERSONAL ADMINISTRATIU: 

Demanem informació de com està actualment la reincorporació del personal administratiu i les afectacions que 

hem tingut. 

Ens informen que actualment està treballant les 2/3 parts del personal administratiu i que el 50% del personal 

té ordenador portàtil per poder fer les seves tasques. Això fa que actualment no afecti en res a les tasques que 

han de realitzar pel bon funcionament de les comissaries. 

PROBLEMES DE GOTERES DE SANT BOI I VILAFRANCA: 

Estan pendent de fer obres més importants, com pot ser a Sant Boi, per reparar la coberta sencera tal i com 

s'ha fet a Sant Vicenç dels Horts. Estan a l'espera de poder fer-se.  

En quan a les goteres de Vilafranca del passadís i brífing de trànsit, no tenen constància. Li farem arribar els 

diferents vídeos que ens vàreu passar.  

En quant a la porta d’accés al pàrquing de Trànsit de Vilafranca ens comenten que està previst canviar-la en el 

mínim temps possible, ens confirmen que ja està acceptada la seva execució.  

 

 

Catalunya 25/06/20 

 

 

 


