REUNIÓ DELS SINDICATS AMB EL CAP DE
LA RPMB I EL CAP D’ADMINISTRACIÓ
24 de maig
Aquesta reunió podria dir-se que ha estat una continuïtat de l’anterior amb la tònica
de la manca de pressupost i la conseqüent espera per gestionar la majoria de
problemàtiques com la reparació de vehicles, comissaries sense fer, despeses de
manteniment, recursos materials, etc.
Aquí teniu un resum dels temes tractats:
- GUILLA (grup de motos regional), compromís de lliurament de les botes
durant la setmana del 30/05. Intenció d’ampliar efectius, esperem que amb el
material adequat. Ampli reconeixement de la seva tasca, però poca cura en la
dotació d’elements de seguretat i en la motivació dels agents.
- FURES Ciuta Vella (grups de delinqüència urbana), companys/es amb un
volum força gran de feina en comparació amb altres ABP’s i serveis dins la Regió.
Ara es dignen a repartir les ASP’s; pel que fa a la resta de material com els mòbils,
tot i tenir-ne de contingència a les ABP’s i només fer-los servir en casos
excepcionals, no se’ls dota i aquests companys/es que els necessiten han de fer
servir els mòbils particulars.
S’aprofiten de les ganes de treballar dels agents, siguin d’USC, UI, ... i així anem,
fent ús de material personal de cada agent quan l’Administració hauria de dotar-ne:
mòbils de contingència, guants anti-tall, armilles interiors, ... peces de seguretat i
amb la seguretat dels moss@s no s’hi juga.
- ACD Les Corts i Ciutat de la Justícia, a partir del proper any policial (febrer
2012) tenen la intenció de fer rodes d’efectius per número de promoció entre les
ABP’s i l’ARTU per tal de cobrir les Les Corts i la Ciutat de la Justícia. En
principi un contingent de efectius que porten quasi dos any enclaustrats a la Ciutat
de la Justícia, cap a l’octubre d’aquest any, tindrien l’oportunitat d’anar a una
ABP. Els canvis es farien anualment.
- Aparcament a les ABP’s, seguint amb la voluntat de fer però que mai arriba,
ens passaran informació de com van les diferents propostes dels caps de les ABP’s

pel que fa a les places d’aparcament a Barcelona i les possibilitats que hi ha, en el
cas de què n’hi hagi.
- Tancaments de les recepcions a les ABP’s, demanem que es mantinguin els
tancaments que hi ha, sense que es treguin els vidres de seguretat, com està passant
a l’Eixample. És necessari prioritzar la seguretat davant el criteri de la imatge.
S’ha de tenir en compte que alguna ABP de Barcelona no té ni vidres de seguretat
a les recepcions. Plantegem que es busqui un model igual per a totes les
comissaries, model que a hores d’ara ja hauria de tenir-se clar.
- Destinacions a la RPMB, des de la Regió s’està demanant que l’oficina de
dispositius, en la que estarien englobats els grups regional de Motos i altres,
sortissin com a destinació en la RLT, Ens sembla molt bé però també haurien de
lluitar per tal que la resta de destinacions estiguin determinades a la RLT, com a
ABP (amb USC i UI respectives), ARSET, ARIACD, entre altres. És qüestió de
voluntat i de ganes.
- ATI Les Corts, hem estat informats de discrepàncies amb administració a l’hora
de computar en el PGH les hores de judici i les hores de treball planificades.
Qualsevol anomalia detectada ens ho feu saber.
- Diferents qüestions pendents,
- Cadires dels operadors de la sala regional, es faran gestions des de la
Regió amb la Guàrdia Urbana per agilitzar el canvi.
- Cos de guàrdia Parlament de Catalunya, es buscarà una solució per
ampliar l’espai, amb armers i zona freda.
- Obres a la façana del TSJC, per evitar molèsties a la guàrdia ubicada a la
porta de servei de Buenaventura Muñoz, es faran els treballs durant l’agost, que
restarà tancada.
- Vestidors d’homes de l’OAC Catalunya, pendents de saber l’inici i duració
de les obres. Es demana que la TMB adeqüi un espai per poder fer servir de lavabo
i dutxa pels homes.
- OAC Gràcia, horari en cap de setmana de 10:00 a 22:00, que afecta a un
efectiu cada 8 setmanes aproximadament. Des de la Regió es faran gestions per
solventar el problema.

SALUT!!
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