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 Tot seguit us fem un resum del temes que es varen tractar a la darrera reunió de la regió:  
 

o Climatització Comissaries
 

  

S'han fet revisions a tot el territori de cara a la temporada d'estiu, i queden pendents les 
següents intervencions:  
- Hospitalet
- 

 - aturada per avaria del refredador, pendent de substitució en breus setmanes. 
Viladecans

- 

 - un compressor per reparar, aïllaments i vinils foscos per millorar el clima 
interior. 

Vilafranca - Un dels circuits es reescalfa 

 
Es van tractar aquests temes a finals de març per fer les actuacions pertinents  

o 
 
Altres millores 

- A Diferents comissaries per males olors als vestidors, com Esplugues, Sitges, Martorell, 
degut problemes de desaigua sec, es farà la neteja corresponent.   
- Gavà

- Diferents intervencions pel que fa als accessos (teclats/targetes d'accés), mancaria 
finalitzar el tema càmeres de cara al setembre. 

, plaga de mosques permanent en aquesta comissaria, es farà intervenció amb la 
cuba per netejar cada 6 meso, segons ens comuniquen. 

- Hospitalet

 

, l'accés no està en les condicions adequades pel que faltaria fer una intervenció 
al respecte. 

o 
 
Gestió personal i material 

- Sala regional

- 

, tot queda com està, no hi ha novetats al respecte del trasllat, i sembla que va 
per llarg 

CO Investigació, s'han identificat forats immediats d'efectius a Martorell i Hospitalet

- 

 , es farà 
oferiment per cobrir, desprès de com es resolgui el concurs, ja es veurà tot el global del 
problema, a Barcelona ha estat significatiu. 

OAC Vilafranca

- 

, s'està insistint en el Q3, segons regió és un tema d'optimització d'efectius. 
Volen fer un reforç en determinades franges horàries, tampoc sabem què significa això, 
doncs si tens alguns efectius en Q3 també pots reforçar franges horàries. Sembla ser que el 
comandament no acaba de trobar la solució, tenint gent voluntària per fer-ho. 

29ª promoció

- 

, se'ns diu que el 12 d'Agost acaben el curs de formació. A veure com es fa el 
repartiment i la repercussió que pot tenir a la regió 

ARRO, manca uniformitat per repartir encara, es va fent setmanalment. Vehicles de dotació 
a punt de finalitzar contracte, només 2 de nous. Aquesta dada és preocupant per l'antiguitat 
del vehicles i més sent d'ARRO i els serveis externs que han de fer. Esperem que a finals 
d'any hi hagi reposició. 
Obres de l'Aeroport en finalització, pendent de què es pugui prioritzar el trasllat de l'ARRO. 
Tot està per veure, es demana poder saber més de com quedarà la distribució de l'espai. 

 - 
   

Hospitalet

 

, manca de vehicles tenint en compte el nombre d'efectius que hi ha. Tot i el 
repartiment recent, hi ha algun vehicle al taller. 
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