
 

REUNIÓ SINDICATS-CAPS RPMB 
 

En la reunió celebrada el passat divendres 23 de març vàrem parlar sobre les diferents problemàtiques 
i mancances que patim els moss@s destinats a Barcelona: 
 

• Manquen fundes de portàtil, es farà petició a RESCAT. El posicionament dels Caps és que es 
doni una funda i cranc de dotació individual. 

• Poca solució a la manca de material d’oficina. 
• No hi ha cadires al brífing de Ciutat Vella, però miraran de fer una redistribució. 
• No hi ha previsió de cascs nous als Grups de Proximitat. 
• No es reposa el material que es trenca segons el cap de l’Administració. 
• Es farà proposta de canvi de la prova pilot dels urinaris (sistema URIMAT) a Ciutat Vella. 
• Hi ha voluntat d’augmentar els efectius ARRO’S a les Metros, però no hi ha material. 
• El pressupost per obres per CPDones i CPHomes del Dep. Justícia és zero, no faran 

inversions, només arreglen petit manteniment. 
• Sortiran places de Guilles i dispositius a la RLT. 
• Climatització a Horta, els tècnics d’infraestructures han solucionat els problemes de 

climatització (s’intenta que la temperatura estigui entre 21 i 25 graus) 
• La posició sobre la vigilància de la Ciutat de Justícia és que estiguin dins l’ARSET. 
• 15 guixetes a CPHomes després de la cimera de maig. 
• Reconducció de les oficines de suport que utilitzen el sms per comunicar-se amb els efectius. 

 
Sobre el Q5M diuen que supera l’àmbit de la regió. 
Sobre les places fixes està en procés d’estudi , volen entre un 30% i un 40 % de provisionals. 
Sobre les àrees de custòdia estan estudiant la fusió de les Corts i Ciutat de Justícia. 
 

Per alegrar la reunió ens van passar dades  estadístiques: el temps d’espera a la OAC està dins el 
compromís d’estar per sota de 30 minuts tot i que han empitjorat respecte l’any passat. S’ha reduït un 
5,21% els delictes fins el 18 de març del 2012 en relació al 2011. 
 

La frase de la jornada del cap d’Administració “ qualsevol material que es trenca no es reposa”. 
 

RESUM: No hi ha material, No hi ha manteniment, No hi ha inversions. Les mínimes millores 
necessàries de les condicions materials i humanes de la Regió superen el seu àmbit. I un per 
l’altre qui dia passa crisi empeny, clima laboral deteriorat i ningú es responsabilitza per 
dignificar la seguretat pública de Barcelona. Ciutat que es caracteritza per posar-se guapa a 
fora i amagar les misèries de dins, fet que continua amb l’actual política d’aparador del 
Conseller. 
 

Per tant des del sindiCAT continuarem denunciant  davant l’administració, davant la Justícia, 
comunicant a la premsa i pressionant a la comissió d’Interior del Parlament totes les condicions 
miserables i millorables en què es treballa a la capital de la provisionalitat. 
 
Si no tinguéssim els dret prohibit:  a la VAGA!!! 
 
CATalunya 26 de març de 2012 


