REUNIO RPMB-SINDICATS 9/2/17
El passat dia 9/2/17 va tenir lloc la darrera reunió entre els caps de la RPMB i el sindicats
representatius del CME.
Amb els següents temes:
-

ARIC, La regió ens informa que els moviments de la roda de l’ACD es farà entre el 14-20 de
febrer, informen que els moviments s’han realitzat per promoció i nº de promoció i no pas
per mèrits, s’acorda fer públics els criteris generals perquè tothom sigui coneixedor.
Deneguen la possibilitat de fer una llista de possibles candidats ja que manifesten que hi ha
moltes variacions diàries, que si es realitzés generaria confusió.

-

Ens informen que a l’ACD de Les Corts es continuarà donant medicació per part dels agents
als detinguts perquè hi ha un informe jurídic que ho habilita i que els horaris de la infermera
no hi ha previsió que s’augmenti per tema econòmic.

-

Ens informen que es revisarà l’assignació d’hores retribuïdes a l’ARIC i s’intentarà que
l’escala intermèdia en pugui fer. Sergents ACD, continuen sense poder fer hores extres, fet
que 's un greuge amb la resta de serveis de la regió, que poques o moltes fan.
Ens manifesten que hi ha poques hores extres degut a la quantitat d'efectius de la ARIC, i
que quan ARSET no ho pugui cobrir ho passarà a ARIC.

-

ABP SANT MARTÍ, continuen planificant formació quan no tenen hores de romanent, dientlis que aniran a hores acumulades tot i això, s'ha aconseguit planificar formació en hores de
feina. Aquesta pràctica es repeteix en altres comissaries i és completament il·legal,
s'excusen en què l'aplicatiu informàtic no ho permet. Seria tan fàcil com reservar les hores
de formació i no exhaurir-les, per després acumular-les a la bossa linial incomplint la
normativa.

-

Tancament CP MODEL, encara no tenen informació de quina afectació hi haurà sobre els
agents i quines possibilitats es podrà oferir als que realitzen servei allà.

-

GUILLES, s’assignarà armes llargues en un plaç de tres setmanes.

-

RPMB, estat actual d'Agents, Caporals i Sergents a tota la Regió, ens informen que ens
trobem en 4 Sergents i 1 Caporal per sobre la cobertura.
En quan a agents hi ha 49 per sota de cobertura, a l'haver una manca de efectius tan gran no
es té en compte la RLT, si no que, a partir dels efectius totals que es disposa, es fa un càlcul,
la xifra resultant és la denominada “cobertura”, que sempre està clarament per sota de les
necessitats bàsiques que marca la RLT.

-

Per part de regió es vetllarà per homogeneïtzar els criteris i repartiments d’hores extres
entre els diferents districtes.

-

EIXAMPLE, s’estan ultimant les gestions per tornar a posar el vidre de recepció de
comissaria, ens informen que la intenció de l’ajuntament és convertir el carril bici en carril
d’urgències.

-

ST MARTI, es repararà l’ascensor encara sense data concreta.

-

HORTA, la modificació dels accessos a l’ABP i millores del pàrquing fins al 2018 no està
previst, aquest any se substituiran totes les càmeres de vigilància perimetral i es mirarà
d’instal·lar un senyal STOP al carril bici mentre no es suprimeixi el carril.

-

SANTS, el dia 20 de febrer s’iniciarà les tasques per reparar l’accés del pàrquing.

-

SALA REGIONAL BARCELONA, no hi ha novetats en referència al trasllat de la sala,
manifesten que els informes no vinculen la relació dels cassos de càncer detectats amb les
instal·lacions.

-

ARRO, no es preveu canvi de furgonetes, s’allargaran els rèntings, no es preveu dotar de
filtres de màscares per ús de gasos.

-

EQUIPAMENT:
Armilles, a USC es preveu que al mes de febrer/març tothom la tingui. Per la resta de la
regió durant març/abril.
Reposició vestuari, ens informen que durant el 2015 s'han entregat 23.000 peces, al 2016
33000 i que durant el 2017 es continuarà amb aquest augment de la quantitat de peces, així
que tots els que necessiteu vestuari, no hauria d’haver cap problema.

-

GRÀCIA, en breu s’instal·larà la porta automatitzada.

-

DISPOSITIU MARTELL, informen que esperen tenir-ho finalitzat aquest trimestre, amb
especificació de guàrdies, tasques, etc...
Barcelona a 21 de febrer de 2017

