
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RPMB: UNA ALTRA REUNIÓ SENSE CAPS NI PEUS   

(I part) 
 

Ahir 20 de gener es va fer la reunió periòdica (?) amb els caps de la Regió Policial 
de Barcelona, l’última reunió es va fer el maig del 2010 (veure comunicat 
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/reuniobcn1005.pdf REUNIÓ SENSE CAPS A LA 
REGIÓ DE BARCELONA ). 
 
Si la reunió del maig va començar malament aquesta va anar pel mateix camí. El 
comissari Molinero ens va rebre i atendre 30 minuts per comunicar-nos que tenia 
una reunió més important per tractar el tema d’una manifestació (a Barcelona se’n 
fan cada dia). 
 
El cap d’Administració Joan Navarro no s’hi va presentar ja que tenia una reunió 
més important sobre com retallar despeses i no morir en l’intent. 
 
Així doncs, es van tractar diverses problemàtiques, disfuncions irregularitats dels 
diferents centres de treball de Barcelona i de les grans mancances estructurals que 
hi ha a la regió. 
 
El comissari ens va comunicar que es vol reestructurar la regió i que es vol aprofitar 
aquesta reorganització per incloure a la RLT l’Oficina de Dispositius. 
 
Vam demanar com a prioritat la retirada del Q5M i la creació de places fixes als 
centres de treball. Ens van comunicar que s’ho estant mirant, estudiant, treballant, 
valorant els avantatges i desavantatges. És a dir que tenim feina. Des del CAT vam 
oferir els nostres serveis jurídics per donar suport legal a la creació de places fixes 
als centres de treball i reinstaurar el quadrant de 5 setmanes. 
 
EL MODEL BARCELONA fruït d’uns pactes perversos del 2005 signat per SAP, 
SPC, APPAC i 2006 per SAP-UGT, CCOO i APESME com a col·laboradors 
necessaris d’aquesta pèrdua de qualitat i dignitat professional, NO FUNCIONA. 
 
Així doncs, continuarem la nostra activitat fiscalitzadora de les males praxis 
habituals i portarem la iniciativa sindical per acabar amb aquestes condicions 
discriminatòries. 
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