
   

REUNIÓ REGIONAL RPMS 09 DE JUNY DE 2016 
 
 
Emmagatzematge de droga a les comissaries: aquesta pràctica ha provocat diferents 
queixes i molèsties. Ens informen que està prevista la construcció d’un magatzem de 
substàncies comissades a l’ABP de Nou Barris, però aquest no estarà disponible fins l’any 
2017. Per tant, de moment, s’intentarà que l’acumulació de droga no provoqui ni malestars, 
ni molèsties, buscant els llocs més adients. 
 
Armilles: en teoria estant totes repartides, si no és així, ens ho feu saber. 
 
Queixes relacionades amb les taules de desplaçaments: la mitjana és comptar 1 hora per 
cada 70km, però aquesta mitjana és marcadament injusta, segons l’hora del desplaçament, 
el lloc d’origen i el lloc de destí, el temps dedicat pot arribar a duplicar el que es computa. 
Ens responen que no està dins les seves competències modificar aquesta taula, però que 
ho eleven a la cap de personal. 
 
Queixes pel repartiment de material: segueixen havent-hi mancances puntuals, poden 
informar que s’han rebut sabates i es repartiran. També ens informen que estan estudiant 
comprar una sabata més tècnica, però sembla que a l’estiu pot donar massa calor. 
 
Sala regional de comandament: hi ha força acumulació de pols als aparells, faran una 
neteja extraordinària i a fons. 
 
Cadires: La pròxima setmana arriben cadires noves (tant de menjador com de despatx) per 
moltes comissaries de la Metro Sud. Es repartiran i es retiraran les trencades i malmeses. 
 
Pàrking dels vehicles de l’ABP de Vilanova i la Geltrú: Es demana buscar una manera de 
preservar les matricules dels vehicles que s’hi aparquen, donat el nivell d’alerta terrorista, 
seria recomanable que no quedin tant exposats. També es comenta la possibilitat 
d’instal·lar una barrera (una de les que han sobrat de El Prat de Llobregat), ja que sovint 
s’espatlla la porta. 
 
Reparacions al material de dotació: totes les comissaries tenen un fons de maniobra per 
poder fer front a les reparacions de vestuari que calguin (per exemple canviar una 
cremallera), però primer s’ha de fer front a la despesa i posteriorment reclamar la devolució 
amb la factura. Existeix  una possibilitat diferent, entregar el material trencat a administració 
i és aquest servei qui s’encarrega de la reparació. 
 
Mosquits a Castelldefels: Han actuat, però els hi comentem que caldrà fer actuacions 
periòdiques durant tots els mesos de calor, les comissaries d’aquesta zona litoral estan 
molt perjudicades per aquest insecte.  
 
Manca d’estacionament particular a Esplugues: problema que fa temps que dura, es 
proposa mirar si hi ha lloc de sobres a la zona d’estacionament de la Blume. 
 



   

 
 
Criteris d’adjudicació de vacances: Es debat sobre el concepte d’Unitat de la instrucció i la 
seva total incompatibilitat en donar una sortida operativa a la realitat. Per tant, les vacances 
es reparteixen per escamots i grups de treball. Es fa saber que en una reunió sobre aquest 
tema, mantinguda (entre d’altres) amb el comissari Quevedo, es va establir que les 
persones que exerceixen de caps de torn d’USC (normalment caporals i sergents) els hi 
atorguessin les seves vacances sense afectar a la resta de companys de l’escamot (és a 
dir, sense comptar-los dins el 20%). 
 
Sobre la queixa de no comptar la franja horària de 22 a 22.30 hores com a nocturna quan 
es realitza el torn de tarda, ens especifiquen que aquesta és la redacció i la voluntat de la 
instrucció /acord sobre jornada i horaris.  
 
Plaga de formigues a Sant Vicenç dels Horts: es fumigarà. 
 
Plaques trencades a Castelldefels: estan en procés de reparació, afecten al pla 
d'evacuació. 
 
Es recorda que encara hi ha algun cas de persones que han perdut hores acumulades per 
estar de baixa a finals d’any i tenir romanent d’hores. Es buscarà la manera de fer una 
imputació horària que acabi amb aquest problema 
 
Manca d’efectius: l’intendent sotscap regional manifesta que és generalitzada a la Regió, 
que es veu agreujada pel nivell 4 d’alerta terrorista que sovint hipoteca les dotacions 
d’ARRO per serveis que no són regionals (ASA i ASTMET) 
 
S’avisa que alguna oficina de suport ha planificat romanent en dies especialment sensibles 
(24 de desembre), aquesta pràctica pot provocar molt malestar: ho revisaran 
 
Canvis a Vilafranca: potser no s’han fet de manera molt curosa, els afectats estan molestos 
i s’està mirant la viabilitat de reclamar coeficients pel canvi de planificació que han 
comportat els canvis d’escamot.  
 
Dispositiu manters a Castelldefels: es comenta que és un servei molt pesat, l’intendent 
demanarà que es comparteixi amb els efectius de Gavà. 
 
 


