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Reunió amb la Regió Policial Metro Barcelona del dia 

7/02/2013 
Resum del temes tractats: 

  

- En dos anys es canviaran uns 5000 ordinadors a tot el territori, el setembre d’aquest any 

començaran amb 3000. A veure si seran capaços de complir aquest termini i no hagin de tornar a 

canviar-los perquè tinguin “ Obsolescència programada “. 

 

- Excepte algun canvi d’ubicació d’alguna unitat de Sant Andreu, la nova distribució de l’ABP 

Sant Martí per tal de millorar l’espai de l’OAC, i els  arranjaments pendents als vestidors de Nou 

Barris, no hi ha previst cap intervenció mes. 

 

- Pendents del nou Concurs General, des del 25 de gener havien quedat aturades les rodes 

previstes pel febrer/març a les ACD’s, tant de Les Corts com la Ciutat de la Justícia, que 

posteriorment s’han tornat a activar tal com era previst. Els sergents de la Ciutat de la Justícia 

s’han repartit per les ABP’s i es destinaran altres sergents a serveis que no en tinguin. 

 

- Es demana que es faci un repartiment de les hores de romanent a l’ARSET  durant tot l’any 

policial i evitar l’acumulació en un mes concret. Recomanem que les demaneu als vostres 

serveis. 

 

- La situació dels vehicles a 1 de gener és de 431; 8 sinistres totals al 2012, més endavant es 

canviaran els vehicles que finalitzaven rènting el 2012. Continuen i va per llarg la manca de parc 

mòbil i l’estat deficient del mateix. 

 

- Servei de custòdia de malalts infecciosos a Garcia Mariño. Es vol evitar el servei amb presència  

fixa per intentar dur-lo a terme en rondes de vigilància durant els diferent torns de servei. Des de 

Justícia no es tenia coneixement de la situació de manca de control dels diferents accessos al 

centre  i ho miraran de solventar.  

 

- Es va demanar explicacions de l'ordre del servei Grèvol de St. Martí (que finalment no es va 

arribar a fer) en la qual es tenia la intenció de fer estar un sol agent en un centre comercial "de 

vigilant"). No tenien constància d’aquesta ordre.  

Companys/es, comuniqueu-nos qualsevol servei que considereu il·legítim o que no es consideri 

propi de la tasca policial, etc. 

 

Recordeu, feu nota informativa de qualsevol problemàtica, incidència, .... i no deixeu de comunicar-nos-

ho per tal que des del sindiCAT poguem fiscalitzar tot allò que ens arribi i donar-li resposta. 

 

Salut! 

Jordi MESTRES MESTRES delegat del CAT a la RPMB email: bcn10.cat@gmail.com 
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