
   
           

REUNIO RPMB-SINDICATS 19/09/18 
 

Temes tractats: 

 

La reunió entre administració regional i sindicats segueix sent una taula per posar al 
dia totes les mancances  que tenim i que seguim sense resoldre, afegint alguna que 
altra més; el tema pressupostari incideix molt en general a l’hora de finalitzar els temes 
pendents, o això ens donen a entendre. 

Ens han presentat els nous caps de regió, i ens han tramès la intenció de millorar la 
gestió en tots els àmbits que puguin incidir. 

Seguretat a les comissaries

- peixeres a millorar i accessos interiors de les comissaries pendents de millora, arcs de 
seguretat, etc. 

, accelerats pels fets de Cornellà, seguim pendents: 

- Videocàmeres exteriors. En principi es canvien a Les Corts i Horta, quedarien 
pendents les licitacions de la resta. 

- Edifici nou ABP Sarrià. Actualment en obres, la finalització està prevista durant l’any 
2019. Resta pendent la finalització de les millores de l’OAC de Plaça Catalunya que s’ha 
endarrerit a l’incidir més en la seguretat en el vestíbul i la recepció, així com l’OAC 
Sants que quedaria pendent per mirar de millorar l’espai i la seva distribució. 

Material d’ordre públic a les ABP’s, fundes de paisà per USC, material pels fures. Se’ns 
adreça a fer petició a RR.HH. 

Temes operatius

La manca d’efectius, incideix en els serveis és el cas dels temps d’espera a les OAC’s, 
patrulles al carrer, recolzament per part d’ARRO a GU pels manters, etc, i deriva amb 
un increment delinqüencial generalitzat a tota la regió. 

:  

També tenim la problemàtica dels menors MENA, que afecten en les comissaries i la 
seva gestió; un tema social que la DGAIA no acaba de resoldre provocant els 
problemes que avui dia estem patint. 

Felicitacions

Sobre tot les referents als atemptats de l’agost del 2017, com sempre mal gestionades, 
quedarien pendents una quantitat que serien atorgades durant l’any 2019, cosa que el 
cap de la regió ha volgut incidir en què s'entreguin quan abans millor, i en anys 
successius, intentar la concessió immediata, per evitar repartiments no equitatius. 

: 

 

 
Barcelona, setembre de 2018 


