
  
 

 
  

  

 

 

 

 

REUNIÓ DELS SINDICATS AMB ELS RESPONSABLES DE 
LA REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA SUD  

 

Dimarts 30 de gener de 2018 els sindicats representatius del CME vàrem dur a terme la 
reunió periòdica amb els caps de la regió on es van tractar els temes següents: 

-En relació a les hores de més que es van fer sobre l’horari planificat a USC al dispositiu AGORA, 
demanem quin criteri s’aplica envers aquestes hores: aplicació de coeficients o resten a l’espera 
de noves instruccions per part de la DG. 

La resposta rebuda per part de l’administració és que encara no se sap com gestionaran aquestes 
hores i que no hi ha una directriu decidida. 

En base a aquesta resposta hem demanat que tot el romanent “fictici”generat per aquest dispositiu 
no es tingui en compte. 

-Número d’efectius totals d’aquesta Regió Policial que han estat citats per la DAI en base a la IR 
relacionada amb l'1 d’Octubre. 

Segons resposta rebuda per part del Comissari Cap de la RPMS, es té constància que a l’ABP de 
Martorell, la DAI ha citat a 10 agents i que hi ha requeriments dels jutjats de El Prat de Llobregat i 
Cornellà de Llobregat. Afegeix que s’han activat tots el procediments perquè cap agent pugui ser 
sancionat pels aconteixements de l’1 d’Octubre. 

 -Problemàtica amb la zona de custòdia dels jutjats d’Esplugues de Llobregat. El lloc destinat a 
donar custòdia als detinguts dins dels jutjats, és una petita estància no adequada per aquest 
servei. 

Fem la proposta de què els detinguts romanguin a la zona de custòdia de l’ABP i que passin a 
disposició del jutjat quan aquest indiqui que ja es pot agafar declaració al detingut i així evitar 
llargues esperes en una zona del jutjat no adequada per custodiar detinguts. La resposta rebuda és 
que faran gestions amb la Inspectora Cap de l’ABP per trobar una solució. 

 



  
 

 
  

  

-Molts incidents pel mal funcionament de les dutxes als vestuaris de l’ABP d’Esplugues de 
Llobregat. 

El responsable dels serveis d’administració reconeix que hi ha un mal funcionament de les dutxes, 
per manca de pressió a l’aigua calenta. Hi ha un pressupost pendent d'aprovació. Demanem 
celeritat en la reparació d’aquesta avaria. 

- Estat actual d’entrega de les armilles personals i de les fundes exteriors. 

Actualment resten 18 agents sense armilla i 25 més pendents de canvi, per diferents motius, de 
l'armilla assignada.  
En quan a les fundes de d’armilla encara hi ha 16 agents que no en tenen. 
Al mes de febrer hi ha previst l’entrega de 190 armilles a tot el territori. 
 
-Baixa laboral per GRIP. 
 
El responsable d’administració informa que quan un agent presenti la baixa per grip, que no 
comporta la reducció de diners de la seva nòmina, si al justificant de baixa laboral ja indica que el 
motiu és la GRIP, no cal aportat cap informe mèdic més. 
 
-Sala RPMS 
 
Informem als responsables de la RPMS de la manca d’efectius que hi ha a la Sala i el que això 
comporta als agents destinats en aquest servei, com és la sobrecàrrega de treball, la denegació 
d’AP, etc. La resposta és que són coneixedors de la manca d’efectius a la Sala i també a la resta de 
destinacions i que resten a l’espera de la incorporació de nous agents procedents d’una nova 
promoció d’accés al CME. 
 
També se’ns informa que l’actual sala de l’ABP de l’Hospitalet de Llobregat, es tancarà en el 
moment en què la sala de la GU marxi a la seva nova ubicació, però que es desconeix la data 
d’aquest canvi. 
 
-Seguretat APB Sant Boi 
 
En base a les queixes presentades relacionades amb la manca de llum exterior de l’ABP de Sant Boi 
de Llobregat, que afecta a la seguretat de l’edifici policial, ens informen que hi ha realitzat un estudi 
tècnic per donar-hi  solució.  
 
També ens informen que estudiaran la possibilitat d’estacionar els vehicles particulars dels agents 
en l’aparcament soterrat de la comissaria. 
 
ABP El Prat i la custòdia de detinguts  
 
Tenen un volum de detinguts procedents sobretot de l'aeroport, que va en detriment del servei al 
deixar de tenir mes efectius al carrer. Des de la regió se'ns diu que demanaran que aquests 
destinguts es reparteixin per les diferents comissaries de la Regió, per pal·liar en la mida del 
possible aquesta problemàtica. 


