Reunió periòdica a la RPMB del dia 16-07-09
Amb el canvi d’emplaçament de les oficines de la Regió Policial Metropolitana de
Barcelona a la nova comissaria de l’Eixample de la Plaça Espanya, hem tingut la segona
reunió periòdica.
- ABP Eixample
En aquesta comissaria s’ha parlat també del problema endèmic a tota la ciutat, places per
estacionar els vehicles particulars.
Es faran converses amb l’empresa BSM (majoria d’aparcaments de Barcelona), per tal
de arribar a algun acord perquè els mossos puguem gaudir de preus assequibles en els
aparcaments gestionats per ells.
- Fiscalia General del TSJC (c/ Pau Claris, 158-160)
S’ha tractat el tema de la immediatesa en el traspàs d’aquest servei per part de la Guàrdia
Civil, segons diuen, avisen el dia 18 de maig, per començar al cap de dos dies, i així es va
fer.
De fet des de el CAT, hem denunciat els fets a la subdirecció per demanar garanties que
puguin haver en aquests casos, i en altres que hi ha de mobilitat dins la RPMB, per
reclamar la transparència en tots aquests canvis de servei.
- Parlament de Catalunya
S’ha demanat un seguiment de les condicions dels vestidors i tot el que te a veure amb els
mossos, espai per emmagatzemar material, emplaçament de la zona freda, etc.
Per part de l’administració de la Regió tenen pendent fer una visita al Parlament per tal
de mirar tota aquesta problemàtica, de la qual el CAT participarà.
- OAC de l’estació de Sants
S’ha parlat de la problemàtica d’aquest servei, manca de material, vehicle pels
desplaçaments dels agents destinats.
Un altre qüestió es l’espai on estan ubicada aquesta OAC, manca d’espai i de medis per
treballar en condicions, i poder fer accessos diferents per la CNP.
S’està pendent de negociacions amb ADIF (empresa administradora) per millorar les
condicions i l’espai d’aquesta OAC, i deixar de fer de “porters de la CNP”.

- Agents de pràctiques
Pels agents de la 21ena que finalitza les pràctiques, sapigueu que la distribució de les
destinacions, s’ha fet en base als següents criteris de la Regió:
- destinació ACD de Les Corts, núm. de promoció, tenint en compte que s’ha de
garantir una distribució de dones per cada torn
- també han mantingut aquest criteri per a la resta de destinacions de la Regió,
intentant respectar que els agents continuessin a la mateixa destinació que fins
llavors.
Recordeu que els que hagueu superat les hores establertes de l’any de pràctiques (1680
com qualsevol mosso), es regularà en base el quadrant que estigueu fent ara.
- ARRO Barcelona
S’ha tractat el tema de la formació continuada de:
- tir, arma curta (Sants i ISPC) i arma llarga (ISPC)
- tir d’ordre públic (pilotes de goma i pots de fum (ATF), a Can Padró
- tàctiques d’ordre públic, a Can Padró
- desallotjaments, a l’ISPC
- protecció de bens i persones, a l’ISPC
- DEC’s (dispositius estàtics de control) a l’ISPC
- entrades i perquisició (escorcoll de domicilis), a l’ISPC
- defensa policial, a l’ISPC,
- educació fisica, a l’ISPC,
A part de la formació relacionada amb drogues, explosius, primers auxilis, conducció de
vehicles, etc.
Es demana la garantía d’aquesta formació per l’ARRO, sense haver d’estar a expenses
de dates i horaris, prioritats de reserva d’altres grups específics, manca d’instal·lacions
en condicions, instructors d’altres àrees, etc.
Per part de la Regió es contactarà amb els caps de l’ARRO per arribar a una solució.
- Ciutat de la Justícia
S’han denunciat diferents deficiències dels espais on el CME te agents treballant
- Fiscalia de Menors
- ACD Majors i Menors,
- Accessos a tot el soterrani, de les mateixes ACD i espais dels mossos com sala de
descans, vestidors, sala de control, etc, sortides i evacuació d’emergència.
Estem pendents de resposta i de la reunió amb el cap de relacions amb la Justícia
Inspector Mallafré
Jordi Mestres
Delegat Territorial del CAT a la RPMB

