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REUNIÓ REGIONAL A LA RPMS

En  data  24  d'octubre  de  2019,  els  sindicats  representatius  del  Cos  de  Mossos 
d'Esquadra, ens vam reunir amb l'Intendent Sotscap de la Regió Policial Metropolitana 
Sud i el Cap del Servei d'Administració de la Regió Policial Metropolitana Sud.

Punts tractats amb l'Intendent sotscap de la RPMS:

1. Quadrants: A partir d'ara als quadrants horaris que es publiquin a qualsevol unitat de 
la RPMS només es farà constar el TIP dels agents, mai el seu nom i cognom.

2. APs de nadal: Es farà una llista amb els punts de cada agent i els dies de permís 
concedits.

3. Cadenes de punxes: L'Intendent ens manifesta que ara com ara només poden portar 
cadenes de punxes uns serveis molt concrets del cos, que serien els que realitzen DECs.

4. Cascs/escuts USC: Com ve sabeu fa poc es van retirar els cascos que hi havia d'USC 
perquè  estaven  caducats  o  en  molt  mal  estat.  Els  que  queden  a  les  dependències 
policials no són per fer tasques al carrer, només per tasques internes. La compra de nous 
cascos depèn de la comissió de material.

5. Vehicles: L'adquisició de nous vehicles depèn de la comissió de material.

6.  Minerva:  L'activació  del  Minerva  dependrà  de  les  circumstàncies  i  de  nous 
esdeveniments que puguin succeir.

7. TOGA: Des de la regió s'ha decidit que es torni a realitzar vigilància les 24 hores per 
prevenció i fins que els esdeveniments succeïts aquests dies es calmin.
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8. ARRO: L'ARRO va haver de realitzar un servei d'Ordre Públic a la caserna de la 
Guàrdia  Civil  de  Vilanova  i  la  Geltrú  amb només  4  agents,  amb el  suport  d'USC. 
L'Intendent manifesta que en aquell moment no hi havia més agents d'ARRO de la regió 
i que el servei d'ordre públic era una concentració pacífica que té un recorregut habitual 
setmanal i que no es va posar en perill la integritat física dels agents. Així mateix ens 
manifesta  que quan els agents  d'ARRO marxen a una altra regió no va cap sergent 
perquè  de  l'escala  intermèdia  només  hi  ha  un  comandament  treballant  a  la  RPMS 
d'ARRO per torn.

9. SALA:  Segons l'Intendent,  la relació d'agents  de la Sala és  la correcta, tot  i  que 
reconeix que al principi podien haver tingut un estrès més elevat i una manca d'efectius, 
a causa de les vacances i per un'absentisme laboral més elevat durant uns dies.

10. Hores extres a l'Aeroport: L'Intendent ens diu que les hores extres a l'Aeroport les 
distribueixen a les ABPs que no tenen possibilitat de fer hores extres de POEA.

11.  Espai  Sala  Hospitalet: El  gimnàs  ha  quedat  descartat,  l'Intendent  diu  que  es 
redistribuiran els serveis de la mateixa ABP perquè hi ha unitats com Còdex, Fura o fins 
i tot el servei d'administració que es troben en dependències amb molt poc espai.

Punts tractats amb el Cap del servei d'administració de la RPMS:

1. Problemes de climatització:

- Hospitalet: Ja es va realitzar una actuació per reparar-ho.

- Sant Sadurní: Hi ha pendent una actuació al novembre per reparar el clima.

2. Problemes a l'ACD de Sant Boi: Es portarà a terme una actuació per sanejar la porta 
i pintar.
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3. Trànsit  Vilafranca: Abans de 12 setmanes es canviaran les  dues portes  que han 
donat problemes.

4. Furgonetes de l'ART: Van tenir problemes d'accés de fum a l'interior de 3 furgonetes 
que ja han estat reparats.

5. Tanca de L'Hospitalet:  Augment de la tanca, ens comenta que s'ha traspassat a la 
comissió d'estructures.

6. Búnquer de L'Hospitalet: Ens comenta que quan arribi la nova cap de l'ABP, se li 
comentarà aquesta possibilitat i estudiaran un canvi d'ubicació.

7.  Filtracions  d'aigua  a  Sant  Vicenç: Ens  comenta  que  realitzaran  una  actuació 
provisional per reparar-les.
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