A LA REGIÓ POLICIAL METRO BARCELONA
"NO TENIM NI PER CLIPS"
.... és el que ens van dir a la reunió del passat dijous 18 d'octubre. Això podria ser el resum de tot el que
s’ha parlat, però farem esment d'algunes qüestions que es van plantejar:
-

S’insisteix en els tancaments de les peixeres de les comissaries com Ciutat Vella, Eixample i
Sarrià. Més del mateix, si abans no es va fer, ara encara menys.

-

ACD's:
Les Corts, se’ns comunica que el retard en els canvis van ser per motius logístics.
Ciutat de la Justícia, els canvis es faran efectius als 18 agents afectats el proper 24/10. A la resta
d’agents es farà cap el febrer de l’any vinent.
S’ha insistit en què es doni informació als agents destinats per tal d’aclarir la metodologia del
procés i evitar, en la mesura del possible, malsentesos, tot i que sempre hi seran.

-

Ciutat de la Justícia, pendent dels contactes amb Justícia per tal que faci un estudi de les
problemàtiques de salut del personal del Departament d'Interior, tant agents com administratius,
que hi estan destinats.
Us demanem que qualsevol problema persistent o significatiu informeu a la Regió a traves dels
caps o els sindicats.

-

URIV Les Corts, tot i els canvis a l’hora d’iniciar les diligències, que a partir d’ara es farà des de
cada OAC respectiva, la prova pilot seguirà al menys fins un any, per mirar de tenir resultats,
segons diuen, de la situació. També van incidir en la distribució dels efectius pels GAV, ja que el
volum de feina també es important.

-

Grups de Proximitat, per part dels Caps de regió se’ns va informar de què actualment la majoria
d’aquests grups estan passant a fer el Q3, en vers del Q2. En vista de què hi ha una majoria
important, és probable que tothom arribi a fer el Q3. Se’ns informarà de la situació quan es tiri
endavant.

-

CP’s de Barcelona, se’ls hi recorda el mal estat en que estan les dependències, material,
manteniment, etc...., Es comprometen a contactar amb Justícia per mirar d'apaivagar les
mancances.

Si l'Administració hagués donat solució en el seu moment a les mancances que persisteixen en el temps,
no estaríem així.
Us recordem de que ens informeu de qualsevol problemàtica que pugui sorgir en els vostres llocs de
treball, i que si persisteix, denuncieu via sindical o, si és el cas, feu nota informativa per tal de garantir el
seguiment.
Salut!
Jordi MESTRES MESTRES
delegat CAT a la RPMB

