
 

 Reunió RPMB i sindicats 18/02/22 
 
Hem tingut la reunió ordinària amb els temes següents: 
 
Concurs Investigació - és possible que hi hagi un oferiment de places a la regió ja que es preveu que 
mancaran cobrir aproximadament 64 d'agent-16 de caporal-2 de sergent. Es farà oferiment per a 
tothom per cobrir places de la DIC i la RPMB 
 
Nou Barris - Es preveu l'obertura del dipòsit cap el març??, volen cobrir amb personal de 2ª activitat. 
Es demana poder estar en la valoració de riscos i salut laboral, com es fa habitualment. 
 
Jubilació CME – Hi ha hagut unes 61 jubilacions, 36 agents-13 caporals-9 sergents. S'ha fet un 
oferiment per cobrir places d'ARSET, s'han presentat 4 caporals i 30 agents 
 
ACD Les Corts - dates establertes de la roda d'efectius al maig. 
 
Sant Andreu - Durant els Nadals hi va haver una manca d'efectius durant uns 15 dies pel fet de tenir 
serveis afegits de la Regió, ara per ara se'ns diu que està solventat 
 
GAV's - Portàtils nous amb mala cobertura en algunes comissaries. S'està treballant per millorar 
aquesta problemàtica. 
 
Hores Extres - Sempre tractem d'hores de POEA, el 25 % de les quals son per l'ARRO, la resta es 
distribueixen per la regió, i es van fent els oferiments per serveis.  
 
TIR - Previsió de Tir per 3065 efectius, pel tema Covid 19 es va reduir la quantitat  de pràctiques, ara 
amb les noves mesures es regularitzarà com abans. 
 
OAC Girona -  Aquesta cessió finalitzaria l'estiu, s'està adequant un altre espai a Pau Claris (Fiscalia). 
 
Edifici Base - Es dona com a possible actuació fins 2023, no tenen cap novetat sobre les possibles 
ubicacions dels serveis com ASMET i altres. 
 
Parc Mòbil - La Divisió tècnica està mirant les problemàtiques del vehicles nous. En quan a vehicles 
de paisà, la finalització dels rènting per finals del 2022 
 
URMA -  Es mantindrà a Sarrià com fins ara, pendents de possibles ubicacions a alguna comissaria de 
la regió 
 
GRUP FURES regional - Grup amb 10 agents, 1 caporal i 1 sergent,  expectatives positives per part 
de la regió, pertanyen a URDIS 

 
Barcelona 21 de febrer de 2022 


