
 

 

Reunió de la RPMB 28 de juny 
 
Les reunions entre Sindicats/Administració/Comandaments a la Regió Policial Metropolitana de 

Barcelona segueixen essent un aparador del que està passant al Departament. Es dilaten les 

problemàtiques, el pressupost es ínfim, portem  mig any i ja s’han  gastat quasi tot el pressupost 

que .... no arriba ni per clips.  

 

Entre les problemàtiques destaquem: 

 

- Regió: S’han espatllat 17 microones, i s’han pogut reposar 11. No és d'estranyar doncs al no 

pagar-nos la compensació per menjar, els microones estan que treuen fum. 

Des del CAT sol·licitem que adaptin a totes les destinacions espais per a poder cuinar. Sense 

comentaris. 

 

- Grup Guilles. Manca de material. S’ha peticionat al Departament. Pendents de resposta. 

 

- Val de roba. Pendent de licitació.  Estem arreglats, a aquestes alçades encara estem així ... 

s’acumula la feina. 

 

- CP Model. Taquilles. En uns dies es farà efectiu el canvi de taquilles. 

 

- Ciutat de Justícia i ACD Les Corts. Sistema rotatori agents (roda). Es faran efectius 8 canvis a 

l’octubre a Ciutat de la Justícia i a l’ACD Les Corts el canvi d'agost es passarà a fer entre setembre 

i octubre. 

 

- Places a Barcelona. Segueix tot igual, des de la Regió no hi ha cap novetat excepte l'oferiment 

per un nou servei d'OAC centralitzat a Les Corts que han tret, amb l'excusa de les noves directrius 

referents a les denúncies de violència domèstica, amb unes condicions de treball tan bones que, 

excepte una persona, no hi ha cap més voluntari. Encara esperant que les OAC’s siguin especialitat 

de nivell 2, es treuen de la màniga una prova pilot amb gent assignada a la força a fer tasques de 

GAV, i en 4 dies a fer denúncies per tota Barcelona. Un problema més específic a afegir a la 

problemàtica de la Regió. 

 

El CAT estem en contra i hem demanat la supressió d’aquest servei. No és època de dur a terme 

proves pilot, el que han de fer els "gestors" de la Regió és realment esforçar-se per aconseguir les 

millores a les destinacions i deixar-se d’invents de cara a la galeria. 

 

Salut! 
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