
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regió Policial Metropolitana de Barcelona:  
Problemàtiques i respostes 

 
En vista que no hi ha hagut cap reunió amb els sindicats des del maig, ni amb els caps 
ni amb l’administració de la Regió de Barcelona, us fem cinc cèntims de les diferents 
problemàtiques que se’ls hi han plantejat, via correu electrònic, amb les següents 
respostes: 
 
ABP Nou Barris 
Les actuacions per resoldre el problema dels urinaris i de filtracions estan pendents 
d'aprovació del pressupost a la comissió d'obres de gener, un cop iniciat el nou exercici 
econòmic. 
 
ABP St. Martí 
Una de les màquines de climatització està en procés de ser reparada.  
Durant el primer trimestre de 2011 es substituirà la màquina que dóna servei a la planta 
baixa i  part de la primera planta. 
 
DSIP 
El canvi a l'ABP Horta-Guinardó està previst pel dia 1 de maig. 
Tot i així, per qualsevol problemàtica que patiu en l’edifici de Pujades no dubteu en 
comunicar-ho. 
 
ABP Sarrià – St. Gervasi 
 
S'estan valorant les diferents opcions de reforma d'acord amb les possibilitat 
pressupostàries. 
ABP Sants – Montjuic 
 
El comptador del gas és a l'exterior, d'acord amb el projecte d'obres i amb el degut 
permís d'instal·lació. La incidència amb l'aigua calenta ja està resolta (es van canviar les 
bombes durant la primera setmana de novembre). 
Tot i així estem pendents de la resposta a la denúncia feta a la subdirectora sobre el 
tema del comptador del gas.  
 



 

 

OAC’s Sants i Barceloneta 
No està previst el tancament imminent d'aquestes instal·lacions (resposta de 
l’administració de la RPMB) 
Tot i que tenim resposta de la subdirectora en què ens confirma que des del dia 1 de 
novembre s’ha tancat l’OAC de Sants de cara al públic, i només resta a disposició pel 
servei de patrullatge uniformat de metro i RENFE. 
 
Parlament de Catalunya 
Respecte de les millores que s'havien de realitzar en el cos de guàrdia i l’altell, 
confirmen que no s'han dut a terme.  
Es desconeix la previsió per a la realització, però es tornarà a insistir des de 
l’administració de la Regió en la necessitat de la readequació d'aquest espai. 
 
CP Dones 
Sobre les diferents problemàtiques, continuen trobant la limitació al tractar-se d'edificis 
del Departament de Justícia, en els quals no hi poden intervenir directament. Ja s'han 
elevat les queixes existents per part de l’administració de la Regió. 
Això no és nou, sempre estem amb el mateix, un pels altres la feina per fer. 
 
Trasllats Barcelona i CP’s 
Està pendent fer una reunió amb els caps de l’Àrea Penitenciària per tractar la situació 
d’aquestes destinacions. 
 
Salut! 
 
Jordi Mestres Mestres 
Delegat CAT RPMB 
 
 
 
 
 
 


