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REUNIÓ REGIONAL RPMS 20 DE FEBRER DE 2020 
 
El proppassat dijous 20 de febrer, USPAC , juntament amb la resta de sindicats, ens 
vam  reunir amb el Cap de la RPMS, el Sotscap de la RPMS, el Cap d’Administració de 
la RPMS, el Cap de la OSR i el Responsable de Relacions Laborals.  
Us oferim un resum dels temes aportats. 
 
GENERALS: 
 
- Manca de vehicles mampara: Davant el greu problema que pateix la RPMS per 
manca de vehicles mampara, ens comuniquen que és un tema que ja està publicat a 
intranet el qual fa referència a la compra de vehicles. Ja està pressupostat. 
 
- Detectors de metalls a les comissaries: Davant la proposta de col·locar detectors 
de metalls a les entrades de comissaries o a les entrades de les  OAC’S, ens diuen que 
és una queixa reiterada i que s´ha d´elevar, Regió no és competent.  
 
- MWC i Carnaval: S’ha anul·lat les hores extres del MWC. Des de la Regió van 
demanar 1000 hores extres pel dispositiu MWC i 400 per carnestoltes. Les 1000 
hores, com han estat anul·lades, ja no les pot disposar la Regió. El romanent anul·lat 
es posarà a un altre dispositiu. 
 
- Manca d’efectius a la RPMS: Reconeixen la manca d’efectius. La decisió d’enviar 
gran part dels efectius en pràctiques a la RPMB, ha estat per donar solució al 
problema de seguretat que pateix la ciutat de Barcelona. Ens diuen que aquesta 
promoció que sortirà enguany de l’ISPC serà per pal·liar la manca d’efectius que hi ha 
a la RPMS i a la RPMN 
 
- Bossa d’hores extres: Davant la proposta d’una bossa d’hores per tal que sigui 
més fàcil donar permisos als efectius i per altra no reduir els efectius al carrer, ens 
diuen que Prefectura va demanar una bossa d’hores estructurals a tot el cos i des del 
Departament ja van dir que no. Les úniques hores que hi ha a la Regió són les de 
POEA a banda del VAR15 de trànsit.  
 
- Caporals fent de Cap de torn sense retribució: A les diferents ABP’S de la Regió, 
s’ha observat que la figura de Cap de Torn l’assumeixen caporals sense ser 
compensat, ens diuen que a la RPMS hi ha 39 places de Cap de Torn i 25 cobertes 
d’aquestes. Ens confirmen que hi ha caporals que no tenen l´encàrrec de funcions 
però per demanar-ho, el servei que realitzen com cap de torn ha de ser de forma 
continuada i no de manera puntual. 
 
HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 
- Climatització: Hi havia una petita fuga de gas per sota terra. El 18/2 es va iniciar el 
treball de manteniment i es farà en alçada i no per sota. El dia 21/02 està previst que 
s’acabin les obres i quedarà pendent que la companyia els hi doni l’autorització. S’ha 
fet de manera urgent amb un pressupost de 18.000€. 
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SANT VICENÇ DELS HORTS 
 
- Climatització: Funciona actualment sense incidències i es van canviar els 
compressors el mes passat. La refredadora es posarà nova i la calefacció es canviarà 
per un sistema de gas el segon trimestre. 
 
- Filtracions: S’ha signat un contracte i es posa una coberta nova amb un pressupost 
de 39.000€. 
 
SALA RPMS 
 
- Cadires: Les cadires es van canviar el mes passat i en principi aquest problema s’ha 
solucionat. 
 
- Manca d’operadors i Caps de torn regional: Reconeixen una manca d’efectius, 
no per la fusió sinó pel concurs de trasllats, comissió de serveis, baixes de llarga 
durada ha fet que estiguin per sota els càlculs previstos d’unificació de la Sala 
Regional i Hospitalet. Volen incorporar entre 2 i 4 agents en provisionals de la RPMS a 
la Sala i la incorporació de Caps de torn Regional que es faria aprofitant el trasllat de 
la Sala Central al complex d’Egara per facilitar el traspàs d’algun efectiu que no pugui 
anar a Egara. Tenen contacte constant amb la CSUCOT per la manca d’efectius tant 
d’operadors com de caps de torn regional. Aproximadament estan a -4 efectius de la 
cobertura de Sala. 
 
VILADECANS 
 
- Porta pàrquing: En principi està canviada i si donava algun problema al principi, ja 
està solucionat. 
 
- Excrements ratolí: Ens diuen que l’empresa ja va passar i va demanar que es 
tapessin uns forats que hi havia. Tota aquesta actuació es va fer el mateix dia 10 de  
febrer. 

 
SITGES 
 
- Olors als vestidors: Ens diuen que s´ha solucionat el problema.. 
 
- Porta pàrquing: La porta del pàrquing segueix espatllada. És una porta d’ús 
domèstica que s’obre moltíssimes vegades al dia i es trenca. Ens diuen que la porta va 
ser reparada el passat dimarts. 
 
- Vinils a l’OAC: Els vinils de l’OAC estan reclamats de fa molts anys i segueix sense 
haver-hi. Ens diuen que de moment no hi ha diners per posar-los, intentaran 
solucionar-ho. 
 
- Perímetre seguretat: Aquest punt us el comentaran els delegats de zona a les 
seves visites i brifings, per una qüestió de seguretat. 
 
CASTELLDEFELS 
 
- Mala olor als conductes de ventilació: Hi havia pudor a causa de la filtració de la 
xemeneia, està solucionat. 
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VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
- Pilones, càmeres i barrera: Ens diuen que aquests temes ja van ser tractats pels 
mateixos Caps d’ABP a la comissió corresponent. 
 
- Impressora multi funció: Davant la proposta de posar una impressora multi funció 
a porta, ens diuen que ja es va demanar i elevar la petició i va venir denegada per no 
ser prioritari. Quan hi hagi el nou Cap de l’ABP a partir del 15 de març, es tornaran a 
posar en contacte amb ell i si realment és necessària es faran gestions perquè 
s’instal·li. 
 
- Intèrfon: Els problemes amb l’intèrfon el solucionaran posant un amplificador de 
senyal. 
 
EL PRAT DE LLOBREGAT 
 
- Reforç d’ARRO al Prat: En un torn de treball en els millors dels casos hi ha tres  
furgonetes. Una fa POEA i les altres dues es distribueixen pels imprevistos, dispositius 
planificats, etc. les prioritats és fer saturació a l’Hospitalet, Cornellà, nit d’oci a 
Castelldefels, Cornellà/Hospitalet i el Prat. Juguen amb aquestes 4 zones conflictives i 
ens diuen que  ho distribueixen de la millor manera. El patrullatge de saturació que es  
feia fa anys al Prat, ara no es pot fer per la manca d’efectius. 
 
- Pla d’estiu: Davant la proposta que l’ABP es tingui en compte en el proper pla 
d’estiu ens diuen que ja es va incloure, no en el Pla d’estiu, però sí es va aconseguir 
que vinguessin efectius pel tema d’ASA i els detinguts. 
 
- Incident Jutgessa:  Ens diuen que l’incident ha estat solucionat mitjançant el Cap 
de l’ABP i el jutge degà.  
  
GAVÀ 
 
-Climatització: No hi ha calefacció a porta i han d’estar amb una estufa. Es mirarà. 
 
-Porta pàrquing: Hi ha un problema amb els motlles que són noves i l’empresa de 
manteniment està fent el seguiment i corregint els problemes ajustant-les. 
 
- Figura de Cap de Torn: Des de la Regió ens diuen que hi ha un estudi per millorar 
i optimitzar el problema unificant la figura de Cap de Torn a Gavà, Viladecans i 
Castelldefels, mentre no es cobreixin forats amb el concurs. Dins d’aquest 
estudi/proposta es recull les funcions que farien, desplaçaments, on s’ha de fer el 
brífing, entre d´altres. 
 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 
TRÀNSIT: 
- Porta d’accés al pàrquing: La porta d’accés al pàrquing segueix espatllada. A 
l’última reunió regional se’ns va informar que la nova empresa de manteniment que 
va entrar l’1 de setembre, substituiria la porta. Que ja estava pressupostat i que amb 
3 o 4 setmanes després de la reunió es substituiria. El Cap d’Administració ens diu 
avui que està pendent de rebre pressupost perquè l’antic era massa elevat. Un cop es 
tingui el pressupost, es trigarà 3 o 4 setmanes. 



22/2020 

USPAC - UNIÓ SINDICAL DE LA POLICIA AUTONÒMICA DE CATALUNYA 
C/ Nicaragua, 48  2n 6a  -08029- Barcelona 

 635 761 306 / 644 211 680 
uspac@uspac.cat | www.uspac.cat 

 
                                           

 

 
 
SANT BOI 
 
- Climatització: El sistema de calefacció o aire condicionat sembla que entre les 21h i 
les 22h hores s’apaga automàticament i passen fred. Hi ha tres o quatre calefactors 
que els agents han portat de casa seva per escalfar-se durant les nits. Ens diuen que 
en principi el problema ha de ser de temporització i es parlarà amb l’empresa de 
manteniment. 
 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
 
- Seguretat: Per qüestions òbvies de seguretat informarem d´aquest tema als 
brífings. 
 
- Plaça cap de l’OAC descoberta: Ens diuen que no es tracta que estigui descoberta 
sinó que és per una baixa. 
 
ARRO 
 
- Certificats tècnics: En principi els vehicles tots són adients per portar el personal i 
el material de dotació. S’insta a portar aquesta qüestió a la comissió de materials 
perquè afecta a tot el territori. USPAC va fer escrit a Subdirecció fa poc d´aquesta 
entre altres mancances a les ARRO. 
 
- URMA: No hi ha previsió de canvi organitzatiu ni funcional a curt termini. Per ara 
segueix depenent d’ARRO i rep les instruccions directes de l’Àrea Central de Medi 
ambient. 
 
 
 
 
 
 
Aquest és el resum de la reunió regional de la RPMS. Si desitgeu ampliar informació 
podeu contactar amb el vostre delegat/da de referència i us explicarà amb més 
profunditat tots els temes que s’han tractat. 
Us recordem que no espereu a la pròxima reunió, si teniu queixes i/o incidències, les 
feu arribar al vostre delegat/da contactant immediatament per poder solucionar tot 
allò que ens arriba i/o elevar-ho on pertoqui si és el cas. 
 
 
                                                           
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Sant Feliu de Llobregat, 21 de febrer de 2020 
 


