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Reunió amb la Regió Policial Metro Barcelona del dia 

19/02/2014 
 

Continuem amb el mateix discurs de sempre, retallades en general, pressupostos que arriben tard i la 

majoria de mancances, si es resolen,  és a compte gotes. 

 

Problemàtiques  que es van acumulant en el temps a les quals el Departament no dóna solucions: 

 

- Ordinadors - pendents de canvi des de l’any passat.  

- OAC de l’estació de Sants - pendents de què el Departament faci alguna cosa positiva per 

solventar el problema. Si no és capaç, que retiri el servei de l’estació. 

- Zones fredes serveis ARSET - a mida que arribin les noves, s’aniran substituint els fets 

artesanalment .  

- Vehicles -el canvi serà un miratge.  Ara per ara només canviaran 13, entre furgones i 4x4, i això 

que hi ha una quantitat de vehicles que se’ls haurà d'apedaçar la zona del conductor per desgast 

de la planxa.  

- Bateries portàtils - amb problemes d’estoc,. Es farà un contracte urgent per part de RESCAT 

- Vestuari – sempre demanda per petició extraordinària, hi haurà un nou estoc de botes 

- ABP Sarrià - a falta de fer una nova comissaria, l’edifici del c/Iradier, es protegirà amb unes 

xarxes per evitar caigudes de la façana ... i el Departament es queda tan ample. 

- Servei de neteja - es reduirà un 30 per cent mes. A aquest pas, haureu de fer la neteja vosaltres 

mateixos, o sigui, intenteu no embrutar massa, com si fos casa vostra.  

- Material d’oficina -  en aquest primer trimestre haurien de tenir tot l’estoc per aquest any 2014 

- ABP St Martí - S’intervindrà en els accessos al c/Àvila i porta pàrking  

- ABP St.Andreu – miraran de solventar la problemàtica dels vestidors i les inundacions que es 

produeixen  

- Nova empresa manteniment - Està repassant l'estat de les comissaries per veure possible 

anomalies i durant a terme noves inspeccions dels ascensors en general. 

 

Unitats d’investigació - sense dades concretes de concurs ni detalls del procediment.  És probable que 

facin el mateix que amb USC, 70 per cent destinació fixa i 30 genèrica 

 

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

nos-ho per tal que des del sindiCAT puguem fiscalitzar tot allò que ens arribi i donar-hi resposta. 

 

Salut! 

 

Jordi MESTRES MESTRES, delegat del CAT a la RPMB  

email: bcn10.cat@gmail.com 
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