
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ SENSE CAPS A LA REGIÓ DE BARCELONA 
13 de maig de 2010  

 
Malament va començar la reunió periòdica amb el cap de la RPMB, Comissari Molinero, que no 
es va presentar després de retardar-la una setmana.  
 
Malament el cap de l’ARSET, Intendent Doñate, que no es va presentar quan havia d’escoltar i 
esmenar la mala gestió dels moviments de personal destinats a l’ACD de la Ciutat de la Justícia. 
 
Això no és seriós, però bé, amb els sotscaps respectius vàrem plantejar els diferents temes: 
 
ARSET,  
Critiquem que no s’hagi convocat a la part social per arribar a un acord en el nou protocol de 
traspàs de competències de l’ARSET. 
 
Vàrem exposar la nostra queixa per la manca d’informació en els canvis dins l’Àrea, quan des de 
l’última reunió, se’ls hi ha anat demanant diferents vegades. 
 
De resultes d’aquest protocol, la Unitat de Vigilància d’Edificis, s’encarregaria de la gestió de l’ACD 
de la Ciutat de la Justícia, de la qual cosa estem en contra per la quantitat d’efectius que pot afectar. 
 
Critiquem contundentment la mobilitat d’efectius, obligats a anar a l’ACD de la Ciutat de la Justícia 
obviant el dret de l’antiguitat, i els criteri de voluntarietat d’aquestes persones. Amb l’excusa de la 
roda d’efectius i voler una millora de les “ RELACIONS “ amb els jutges. Aquests moviments 
d’efectius comporta que comandaments, com el del Palau de la Generalitat, l’utilitzin com a càstig. 
 
Proposem que, degut a l’especial penositat del servei, la rotació d’efectius es faci tenint en compte 
tota la Regió Policial i que els criteris d’assignació siguin els habituals en la funció pública 
(l’antiguitat s’ha de respectar!).  
Exigim la convocatòria d’una reunió entre els caps de l’ARSET, els caps de la RPMB i els 
sindicats per fer el seguiment del criteris d’assignació de destinació  a Barcelona. 
 

MOLT LLEIG I POC ÈTIC  
TOT HA QUEDAT MOLT ENLAIRE, PERÒ PER NOSALTRES ENCARA NO S’HA ACABAT, 

SEGUIREM RECLAMANT FINS EL FINAL 
 

ACD Les Corts: 
Els agents que vagin destinats podran optar entre qualsevol ABP de Barcelona i l’ARTU quan els hi 
toqui triar destinació, quedant exclosa l’ARSET 
 
 
 



 

 

CP DONES: 
Comuniquem a l’administració l’estat deplorable de l’accés a les garites amb inundacions permanents 
d’un pam. Deixant constància que es demanin responsabilitats pel possible risc biològic de l’aigua 
estancada, els moss@s destinats al centre no tenen perquè rebre picades de mosquits. 
Es traslladarà al Departament de Justícia. 
 
Informem del mal condicionament del vestuari femení, guixetes velles, brutes, trencades... 
L’administració les substituirà. 
Instem als caps a que facin les gestions oportunes amb l’ajuntament de Barcelona per què no deixin 
aparcar al carrer Dr. Trueta ja que forma part del perímetre de seguretat. 
 
OAC Plaça Catalunya 
El possible trasllat a Via Laietana 60 cap a finals d’any principis del 2011, totes les millores 
substancials que es puguin fer, quedarien aturades per les adequacions d’aquesta nova seu. 
Demanem responsabilitats a qui hagi filtrat la notícia del company gravat per les càmeres. 
 
Sants-Montjuic-galeria de tir-  
Instem a que resolguin la problemàtica que s’ha denunciat de la manca de control ambiental de plom a 
les galeries de Tir d’aquesta Comissaria i la manca dels controls mèdics de plumbemia als instructors i 
monitors de tir. 
 
ARRO: 
Comuniquem al sotscap de la regió la necessitat de mantenir una reunió sobre ARRO Barcelona. 
Tanmateix li avancem una sèrie de problemàtiques que estan patint els agents destinats a l’ARRO:   
Els canvis substancials dels nous comandaments ha comportat: 
- La unitat de Tir i el grup de suport del comandament, quasi tots han marxat, o volen marxar, 
- El nou sergent responsable de formació,  

- autoritza fer exercicis no establerts per la DOPQ 
- amenaces sobre els agents en la PGA 
- grup de formació sense la titulació necessària 
- utilització d’espais no autoritzats per l’administració, el que això comporta en quan a 
responsabilitats, 
- obligació a comprar material per fer formació, pagant-ho de la seva butxaca 
- horaris de formació aleatoris, i manca de coordinació amb els diferents grups, 
- Ratio de formadors i formats inadequat, 
- Etc....... 

 
SEMBLA QUE HI HA COMANDAMENTS QUE VAN PER LLIURE I LES REGLES DEL 
JOC NO VAN AMB ELLS  
 
En resum, al sr. Molinero se li han acabat els 100 dies de gràcia. Ara toca solucionar problemes 
endèmics de la Regió, però abans ens hem de tornar a reunir per no crear un problema a on no hi era, 
ARSET, i per no augmentar el mal clima laboral a l’ARRO. 

 
 
Jordi MESTRES i Miquel BOGUÑA. Delegats del CAT a la RPMB 
 
 
CATalunya 17 de maig de 2010 


