
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ PERIÓDICA REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA 
BARCELONA 

 
Després d’una primera reunió de contacte el dia 11 de març passat, el dia 24 d’abril hem 
tingut la segona part per acabar de tractar els diversos temes pendents en la primera: 
 

- Obres comissaries de l’Eixample i Sant Martí: 
Eixample, pendent de les proves de les companyies de serveis (gas, llum, etc). Està  
previst entregar-la cap el mes de juliol 2009. 
Sant Martí, encara pendent de concessió d’obres, sense haver-hi una data concreta, 
haurem d’esperar mes encara. 

 
- Dependències moss@s a la Ciutat Judicial.  

El traspàs dels serveis començarà al maig 2009 amb les Unitats adscrites dels diferents 
jutjats, finalitzant amb els jutjats del Penal al mes de juny.  
 

- Zones d’aparcament per moss@s de diferents comissaries 
No hi ha novetat sobre la manca de zones d’aparcament, ni la nova de l’Eixample, 
Ciutat Vella, ni cap altre de Barcelona. La casa no té en compte els companys que 
venen de fora de Barcelona.   
El nou Pla de Mobilitat de l’Àrea Metropolita, estudia la possibilitat d’una reducció de 
tarifes en els transport per tal d’ afavorir transport públic. Tenint en compte els nostres 
horaris, el transport públic és una alternativa difícil. 
Això no deixa de que pels horaris que tenim no hi hagi tantes alternatives al vehicle 
privat. 

 
- ABP Sant Andreu 

Zona d’OAC, es va fer l’estudi de prevenció. La possibilitat de poder garantir una 
millor ubicació als locutoris de denúncies i donar mes habitabilitat i espai, sembla a ser 
que  no és factible. S’estudiarà oferir mes ventilació a la zona. 
Properament es canviarà la barana exterior per una altra, també de vidre, que permeti la 
visibilitat  des de l’interior de la comissaria. 
Climatització general, diuen que s’ha resolt al canviar el programa de la temperatura 
ambient amb l’arribada de la calor. I si torna el fred?, ja veurem si això és tan fàcil de 
solucionar.  



 

 

Les vidrieres que envolten la comissaria fan pujar la temperatura de l’interior de la 
mateixa, han dit que les canviarien per una altra estructura que no permeti acumular 
calor. 
 
 - ABP Nou Barris 
Pel que fa a la temperatura massa elevada de les dutxes dels vestidors, s’intervindrà 
sobre els conductes d’aigua. En quinze dies estarà arreglat. 
 

- OAC Plaça Catalunya 
S’ha fet una visita de prevenció de riscos per part del CAT, de la qual s’ha adreçat un  
informe a la subdirecció informant i detallant del mal estat de les dependències. Ens 
comuniquen que s’estan buscant solucions a aquesta problemàtica.  
 

- OAC Barceloneta 
Dependència que funciona a l’estiu, es deixarà de fer servir el barracó ubicat a la zona 
de la platja, i s’adequarà un lloc a prop en condicions per fer les tasques d’OAC 
 
 - Custodies Tuberculosi  
Es tornaran a fer xerrades sobre aquest tema a totes les ABP’s, per que la gent estigui 
ben assabentada de malalties infeccioses i protocols d’actuació.   
 

- ARSET (Àrea Regional de Seguretat d’Edificis i Trasllats) Flexibilitat per 
poder fer canvis en la distribució del romanent “abusiu” pel Q5 de vigilàncies d’edificis 
i les diferents unitats adscrites, es passarà la informació des de la Regió al Cap de 
l’ARSET, i poder tractar el tema.  
També s’ha demanat poder aplicar el Q5Modificat en aquestes Unitats, o alguna cosa 
semblant. 
 
FALCÓ 99 (domicili ex-president), confirmen l’acceptació del pressupost d’obres. 
S’està a l’espera del vist i plau del departament per tal  de començar. Reivindicació 
històrica d’aquesta destinació, ja tocava. 
A partir de maig començaran a donar els vals de 200 € del 2007, mes els del 2008 com 
a la resta de companys de la Regió als agents d’aquest destí i als de CRETA, sempre i 
quan, els comandaments i l’administració hagin fet bé la seva feina. Esperem que sigui 
així. 
 
CP Dones (WADRAS), mínim de 5 agents, contant responsable, per garantir ordres de 
servei.  
Cotxe logotipat a l’exterior de la presó, el CAT va proposar buscar una ubicació a 
l’interior.  
Passaran la informació al Cap de l’ARSET per tal que pugui  valorar-ho.  
 
Parlament, el tema dels vestidors sembla que està en vies de solució. A l’obrir el nous 
vestidors pels funcionaris del Parlament, els mossos han passat als vestidors antics, on 



 

 

hi ha més espai. Esperem que duri i s’adeqüin correctament amb tot el que faci falta. 
Estarem pendents de com evoluciona el tema. 
 
Formació continuada: 
Pràctiques de tir a l’Àrea, com és sabut s’han de fer dues a l’any, una amb arma llarga i 
l’altra amb arma curta. Sobre la consulta, per part del CAT, de si s’estan fent 
actualment, se’ns comunica que aquesta és la intenció i que és possible que hi hagi 
agents que pel que sigui no hi van. Les dues pràctiques s’haurien de fer. 
 
Portàtils de tota la Regió a les diferents destinacions 
Sobre la denúncia la pregunta, per part del CAT, d’una manca de portàtils a tota la 
regió, ens comuniquen que en base a llistats del 2005 (pre-desplegament de Barcelona 
amb comissaries inicialment ubicades a Bolivia), actualment no quadra el nombre de 
portàtils actuals. en els comptes  en quan a portàtils actuals. 
Mancança important que propiciarà una actualització amb un recomtpe a totes les 
comissaries de Barcelona per actualitzar-ho.  
 
Vals de roba grups de paisà 
Encara estant identificant els agents amb dret a vals de roba de grups de paisà doncs hi 
ha serveis que encara no han tramès la informació. Tot i així, el repartiment està previst 
pel mes de maig, tant els vals del 2007 com els del 2008. 
 
Durant la segona quinzena de juny  tornarem a reunir-nos per continuar els temes 
pendents.  
 

Recordeu que les vostres aportacions ens les heu de fer arribar via 
email, telèfon o fax al sindiCAT 

 
cat@elsindi.cat 

 

Tel.: 93.485.03.50 - Fax: 93.309.44.80 

 
 
Salut! 
Jordi Mestres Mestres  
Delegat Territorial del CAT a la RPMB 


