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REUNIÓ RPMS I SINDICATS 25/02/21 

 
Es van tractar diferents punts dels quals us fem un resum: 
 

- Climatització Comissaries, hi ha diferents problemàtiques en tota la regió, i s’està 
actuant a Hospitalet, Viladecans, Sant Vicens, Vilafranca, Martorell, Vilanova,... 
amb reparacions o canvis previstos de filtres o d’aparells.  

 

Sembla generalitzada aquesta problemàtica accentuada per la onada de fred 
passada 

- Obres als edificis i altres millores
o 

,  
Sant Boi

o 

, obres generalitzades per filtracions en finalització, amb això hauria 
de solventar-se les humitats que es donaven, 
Sant Vicens

o 
, inici obres façana al març, caldera nova a partir d’Octubre 

Hospitalet

o 

, estudi per canvis d’ubicació i distribució dels espais com el 
menjador (manca ventilació natural), administració i oficina de suport 
Sitges

o 
, pudors als vestidors, s’està mirant  

Martorell

o 

, canvi motor porta pàrking, lones pels vehicles no permeses per 
qüestions d’imatge, altres comissaries també ho han sol·licitat 
Esplugues, vestidors habilitats per manca d’espai,  

 

S’estan fent l’estudi respecte a la millora en la seguretat dels edificis, pilones i altres 
materials de protecció, que per les diferents experiències tocaria posar-se seriosament 

- Material protecció Covid 19

La 

, per cobrir tota la regió inclòs ASA, mascaretes ffp1 i 
ffp2, repartit gener/febre amb estoc suficient, la resta de material queda a la regió 
per poder peticionar depenen les necessitats, així com líquid hidroalcohòlic i guants. 

desinfecció de vehicles

 

 s’ha passat d’un cop al mes a un a la setmana i sempre a 
petició, els vehicles tenen els esprais i gel desinfectant. La neteja de les comissaries 
es segueix fent habitualment, i en casos concrets es fa amb especialistes. 

- Gestió personal i material,  
Manca de comandaments

Respecte a la distribució d’aquestes guàrdies es demana graelles al novembre per 
tenir una estimació de les mateixes, tot i que desprès puguin haver canvis per baixes 
o altres incidències. 

, UI’s les guàrdies de CODEX queden tocades al respecte, 
pel que s’ha introduït a Esplugues/Hospitalet el sergent d’Esplugues.  
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- 

S’està pendent del concurs de promoció per solventar, en la mida del possible, aquesta 
problemàtica, que es generalitza a tots els serveis 

ARRO està pendent de la seva nova ubicació, la URMA passa a Sant Vicens. 
Material d’ordre públic

- 

, per ABP’s i CD’s, hi ha força material caducat, els nous 
vehicles incorporen 2 cascos, defensa i EPI’s, es demana formació generalitzada 
d’ordre públic per utilitzar aquest material. 
Roba

- 

, s’està repartint la d’hivern tèrmica, grups de FURA quedarien fora d’aquest 
repartiment al entrar en la distribució de vals de roba de paisà, s’està demanant que 
hi ha disfuncions al respecte perquè es solventin. Les reposicions de roba com les 
camises en principi es faria per abril/maig 
Reposició de cadires, entre juny/setembre han de venir 26 cadires homologades, 

- 

6 
de les quals anirien al menjador de la Sala de Sant Feliu 
Vehicles

- 

, s’han entregat de nous, passat estiu 382 vehicles més per tot el territori, ha 
hagut algun problema amb alguna emissora que s’han de canviar 
Material UI’s

 

, admeten el deteriorament dels vehicles, altre material com càmeres 
auriculars, es gestiona amb l’AIC depenen de les necessitats 

- 
S’han assignat dos espais de vacunació, Sant Feliu i Gavà, amb 816 efectius cadascun de 
les comissaries assignades, excepte Martorell i Vilafranca que es gestionarà a traves dels 
CAP’s de salut, els dies 4 i 5 de març finalitzarà la vacunació de la gent que restava per 
fer-ho.  

Pla vacunació COVID 19 

Respecte els majors de 55 anys s’està pendent del que diu salut, i no es sap si seria la 
vacuna mateixa d’AstraZeneca 
Pel que fa als que ja han passat la Covid 19, salut marca 6 mesos de immunitat. 
 
 
Resten alguns temes per tractar la setmana vinent 
 

 
 

CAT 26 de febrer de 2021 
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