
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPMB: UNA ALTRA REUNIÓ SENSE CAPS NI PEUS   
(II part)  

 
Sobre els temes més concrets de les diferents destinacions fem un resum de la reunió, 
tot i així el resum és que si la millora o el manteniment costa diners s’atura o es fan 
pedaços, si hi ha una inversió que requereix més pressupost no es fa i es paralitza el 
projecte. 
 
Estem en una època que ens volen fer pagar amb la nostra seguretat, salut i dignitat  els 
excessos de la crisi que nosaltres no hem provocat. Com que les nostres condicions 
laborals no tenen preu hem comunicat a l’Administració i als Caps de la RPMB que 
l’excusa pressupostària no els hi servirà per suavitzar les reclamacions i accions sindicals 
que són innegociables. 
 
-Sobre ARSET: 
Hem denunciat els canvis arbitraris dels efectius destinats a l’ARSET, esperem resposta 
de la denúncia sobre els canvis de destí estant de baixa ja que sembla que apliquin un 
règim disciplinari camuflat. 
Hem deixat constància de l’ incompliment del mal acord del 6 de maig 2005 de criteris 
d’assignació d’efectius de les dotacions d’USC de Barcelona, la comissió paritària de 
seguiment no s’ha reunit mai per inactivitat. És a dir que SPC-CCOO, SAP, APPAC que 
van signar aquest acord no s’han molestat mai per activar aquesta comissió per evitar els 
canvis arbitraris que s’estan fent. 
 
Sobre la problemàtica dels companys/es que han fet hores extres i no les hi volen pagar 
ens comuniquen que no les pagaran. Atenció als afectats: la imputació serà utilitzant 
altres figures no pas “hores extres”. No acceptem aquesta mena d’imputació i farem els 
recursos pertinents. 
 
-Sobre les places d’Investigació cobertes mitjançant efectius d’USC, que no cobren plus 
d’especialitat, no meriten antiguitat i no tenen formació, l’administració reconeix la manca 
de cobertura sol·licitant al desembre 4 places a Sant Martí i ARTU pel proper concurs.  
Des del CAT proposem la comunicació a la Comissaria General de Planificació i 
Organització per tal que duguin a terme els corresponents oferiments interns (així els 
companys/es destinats cobrarien el plus d’especialitat, farien el curs de formació i 
meritarien a l’especialitat en concepte d’antiguitat). 
 
-Sobre el tancament de la peixera de l’ABP Ciutat Vella , ja tenen l’ordre de treball 
passada i faran una porta. 
 
-Sobre els lliuraments d’ASP: estan pendents del nou reglament d’armes i de moment no 
se’n lliuren/compren més i és possible que retirin les que hi ha. 
 



 

-Sobre el Grup Regional de Motos : queden 10 efectius per fer el curset. Tenen la 
intenció de potenciar aquest grup. 
 
- Oferiment miniconcurs sergents RPMB , al proper concurs tenen el compromís de fer 
un oferiment. 
 
- Sobre la formació física dels efectius ARRO: Estant pendent de signar un conveni 
amb un gimnàs de Sant Andreu 
 
-Sobre l’ús de les càmeres  a les diferents destinacions hem denunciat que hi ha abusos 
en la seva utilització diària. Les càmeres no estan per controlar els moss@s 24 hores 
com si es tractés del “GRAN  GERMÀ” vigilant cada moviment. 
 
 

TEMES ATURATS: 
 
El cap de secció d’Administració (el cap d’Administració estava fent una trobada de com 
executar la retallada i no va assistir a la reunió), ens comunica que s’aturen tots els 
projectes d’inversions i que hi ha importants restriccions degut al decret de pròrroga de 
nous pressupostos: 
 
-S’atura el trasllat de l’OAC de plaça Catalunya , no hi ha diners, no és una prioritat per 
la regió 
 
-S’aturen tots els projectes aprovats a l’ABP Sarrià-St Gervasi , es faran pedaços. 
 
-Sobre les males condicions de l’ABP Sant Martí ; les obres de la nova comissaria 
s’atura. Posaran A/C a la primera planta. 
 
-Sobre ABP Nou Barris, tenen un pressupost per resoldre els problemes amb les 
filtracions. 
 
-Sobre CPDones , es tornarà a insistir en reclamar les millores que depenen de Justícia. 
 
-El que si que hi ha en stock són “falapes ”, els companys/es que en necessitin que es 
posin en contacte amb administració. 
 
Esperem que a la propera reunió hi siguin tots els caps de la RPMB, i que ens 
comuniquin el resultats dels seus estudis, valoracions i ens proposin la retirada del Q5M i 
la instauració de places fixes. 
 
Tal com comentem al principi de l’escrit l’excusa de que “no hi ha diners per què algú els 
ha agafat i no sabem on estan” i per tant no es pot fer res, no és certa.  
 
Comuniqueu-nos qualsevol problemàtica i arbitrarietat per fer la denúncia i acció que 
pertoqui. El model Barcelona NO FUNCIONA! 
 
Salut! 
 
 
Jordi Mestres. Delegat RPMB    
 
CATalunya a 21 de gener de 2011  


