
 

Lliurament d’una placa al torn B del Parc de Llevant 

El SEM s’integra a la 
Sala Conjunta  
 
Barcelona completa el seu model de 
seguretat pública amb la integració del 
SEM a la Sala Conjunta. L’Ajuntament ha 
cedit un espai annex a l’actual sala on el 
Departament de Salut ha ubicat al servei 
d’atenció telefònica del SEM incorporant 
aquest servei al dispositiu de coordinació 
d’emergències del que ja formen part 
Bombers, Guàrdia Urbana i Mossos 
d’Esquadra. Tots aquests serveis 
d’emergències compartiran   no només 
l’espai físic, si no també  passarel·les 
informàtiques i procediments d’actuació 
conjunta. 
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Notícies 

La nostra gent 

El passat dimarts 21 de setembre, dins el marc de les Festes Patronals de la 
Guàrdia Urbana, va tenir lloc l’acte de lliurament de medalles i plaques a personal 
del Cos i a personal extern que ha destacat pel seu servei a la ciutat. Aquest any 
s’ha volgut premiar  al servei de bombers del torn B del Parc de Llevant  en 
reconeixença al servei de rescat d’un menor al carrer Guipúscoa el dia 16 de febrer 
de 2010. L’alcalde Hereu va ser l’encarregat de lliurar la placa, que van recollir en 
nom de tots els companys, el Cap d’Àrea  Jordi Aparicio i el Caporal Israel Caldera. 



 

L’Ajuntament obre expedient 
sancionador a Endesa 
 

L’Ajuntament dona per finalitzada la investigació 
sobre l’accident sofert pels  companys Garrido i 
Gaspar. Uns dies abans de les festes de la 
Mercè, la regidora  Assumpta Escarp, va 
informar als mitjans de comunicació que segons 
l’informe realitzat la senyalització a l’exterior era 
inexistent. L’Ajuntament elevarà aquest informe 
al jutjat i incoarà expedient sancionador. Al 
marge d’aquestes investigacions, encara estan 
en curs les realitzades per Mossos d’Esquadra i 
per la Conselleria d’Indústria i Medi Ambient. 
L’Ajuntament s’ha personat com a acusació 
particular, i també s’ha posat a disposició de la 
família del nen ferit.  
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Serveis 
 
Dispositiu de Bombers a les 
festes de la Mercè 
 

 
 

Bombers va formar part del dispositiu 
especial per a les festes de la Mercè. En la 
fase prèvia la Unitat de Protecció Civil va 
contrastar i avaluar els diferents escenaris i 
la Divisió d’Operacions, des dels Parcs 
implicats, va organitzar accions de 
prevenció operativa, realitzant visites  de 
coneixement al Castell de Montjuïc, a  
l’antic Canòdrom Meridiana i al Palauet 
Albéniz. En el decurs de la festa la 
participació  als CECORS de control i 
seguiment van  comptar amb el personal  
de Protecció Civil i les reguardes dels 
diferents actes es van cobrir amb la 
participació activa de tot el personal 
operatiu i el suport del CGE per informar 
del itineraris alternatius als punts de la via 
pública de difícil accés. 

Inici d’expedient per adquirir 
el nou vestit de pluja 
 

S’ha iniciat el tràmit per a l’adquisició del 
nou equip de pluja (conjunt Rescat - parca i 
sobrepantalon). Aquest equip compleix tot 
un seguit de normatives per garantir a 
l’usuari la seva protecció contra el fred, la 
pluja i la mala visibilitat; EN 343 de roba de 
protecció contra la pluja, la normativa d’alta 
visibilitat EN 471 amb classe 2. Està format 
per un teixit laminat de Gore-Tex i una 
membrana altament transpirable, lleugera i 
flexible que ofereix confort a l’usuari. Els 
reforços negres, basats en teixit de cordura 
laminat, son molt resistents a l’abrasió. 
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