
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ DEL 22 D’OCTUBRE A LA RPMB  
 

Temes tractats: 
 
-  Dotacions de cotxes, s’ha prorrogat el renting sis mesos mes, fins abril/maig 2010 
no es farà la substitució dels vehicles. Sobre les ITV’s, reconeixen que hi ha hagut 
algun problema en la revisió d’algun vehicle pel tema ponts lluminosos. 
 
- Efectius a la Regió, el mes de juny es van incorporar 250 efectius distribuïts a totes 
les destinacions de Barcelona, incrementat per necessitats a comissaries com Ciutat 
Vella, ARTU, St. Martí.  En propers desplegaments, s’intentarà dotar d’efectius a 
unitats com ARSET i resta de destinacions. 
 
- ARRO,  estan buscant  ubicacions per a dur a terme la formació: 

- esport: a la  residencia Blume d’Esplugues, 
- arma curta (Sants-Montjuic) i arma llarga (ISPC), 
- pilotes i desplegament a Can Padró, últim dimecres de cada mes 
- DEC’s i entrades i perquisicions, es demanarà mes espai a l’ISPC  
 

- Vals menjador en 12 hores (8+4), segueixen les directrius que dóna la         
subdirecció de què hi ha d’haver una interrupció mínima d’una hora per poder tenir 
dret al val. Des del CAT hem denunciat aquest tema doncs la instrucció que regula el 
lliurement dels vals sí que reconeix aquest supòsit,  
 
- ABP St. Martí, la remodelació de l’edifici on anirà la nova ABP no estarà 
finalitzada fins el 2011,  

- en l’actual emplaçament es faran canvis a la ARTU i  U. D’Investigació, 
s’ubicaran a la 2ª planta (manca perfilar el tema  informàtic). URPA està 
ubicada a la 3ª planta i la intenció és que canviïn a un altre edifici (no se sap a 
on ni quan canviaran) 
 

- GRIP A (H1N1), s’han repartit guants i mascaretes a totes les destinacions que ho 
han sol·licitat i es canviarà el tipus de mascareta per un model FPP2 (protecció de fins 
un 80%) 
- OAC Plaça Catalunya, per part de TMB faran arranjaments a les instal·lacions. El 
problema de les cuques i les filtracions d’aigua és de difícil solució. Segueixen  fent 
gestions per buscar una nova ubicació també per la zona 



 

 

 
- OAC Sants-Estació, és provisional, a l’espera de que ADIF finalitzi el nou edifici, on 
hi ha la intenció d’habilitar un espai, 
 
- OAC Barceloneta, en principi és provisional. Per part del districte és té la intenció 
de trobar un lloc adequat i més gran 
 
- ARSET, s’han tractat els següents temes:  

- Q5M, romanent i la seva gestió per part de l’Àrea, s’ha demanat poder  
gestionar-ho des de les Unitats; s’ha demanat un tracte més directe amb els/les 
agents per part dels caps d’unitat, tot i haver  unes directrius generals per 
tothom, tenir en compte la problemàtica de cada destinació (visites Parlament i 
Palau, trasllats a les CP’s, etc),  
- intenció d’incrementar els escamots en 1 efectiu 
- justificants d’indisposició, dins els paràmetres d’entrega, s’han d’acceptar, es 
donaran les ordres oportunes per que les OS els tramitin, fins que no hi hagi 
noves directrius al respecte, 
- canvis de servei arbitraris, no és té constància, insistim en que podeu demanar 
aclariments, ni que sigui a través nostre, per solventar aquests temes, 
- planificacions amb posterioritat als 10 dies establerts, s’han d’aplicar 
coeficients, no dubteu en denunciar-ho !! 
FALCÓ , Presidència es farà càrrec de les obres. Manca determinar la situació 
dels espais que ocupen els mossos (lloguer, cessió) 
Jutjats de Família, el dia 27 hi ha prevista una reunió amb el gerent de 
Justícia. Els companys que ara estaven destinats al jutjat pertanyen al TSJC, 
veurem com queda el tema de la nova ubicació, 
CP Model, administració de la regió s’ha ofert a arranjar per part de 
l’administració les diferents problemàtiques com tamborets ergonòmics, 
material antilliscant i baranes per les escales d’accés a les garites. 
Ciutat de la Justícia, s’instal·larà un microones més al menjador. La nevera no 
és possible, segons diuen, per la quantitat d’agents ja n’hi ha prou, a la zona de 
garjoles es té previst en breu posar una segona línia de telèfon.  
 
Amb tot això, ens han emplaçat a tenir una reunió amb els cap  de l’ARSET i 
de relacions amb la Justicia, de la Regió i administració per tractar les 
diferents problemàtiques exposades pel dia 3 de novembre de 2009  

 
SALUT!!! 
 
Jordi MESTRES MESTRES 
Delegat territorial del CAT a la RPMB 


