REUNIO RPMB-SINDICATS 14/12/17
TEMES TRACTATS:
Dia 1 d’octubre –
El comissari diu que no està autoritzat a parlar d’aquest tema perquè ja s’ha parlat en altres reunions
amb els sindicats, hem demanat que com a mínim ens respongui a dues qüestions:
-Data en que començaran a declarar els agents afectats de la RPMB per la Informació Reservada
oberta per la DAI: ho desconeix.
Advertim a tots els que siguin citats que no vagin a declarar sense abans posar-se en contacte amb els
serveis jurídics del CAT, ens hi juguem molt!!!
-Si hi va haver mossos ferits per les actuacions de la Policia Nacional i si s’han realitzat diligències per
part del CME sobre les carreges policials que van causar ferits.
Limitacions de puntuacions del PGA –
No hi ha directrius regionals en aquest sentit, si algun servei ho ha fet, ho han fet perquè han volgut.
Felicitacions atemptat a BarcelonaS’ha demanat que siguin generosos, ens han comentat que encara no tenen un criteri clar, però que
aquestes felicitacions es tractaran de manera separada. Que no es faci cas de cap dels rumors que
corren sobre aquest tema.
* Hem comentat que els números limitats de felicitacions x ABP no impliquin que algú que ha marxat
del servei, la deixi de percebre si havia estat proposat.
EleccionsEncara cal ajustar moltes coces del servei que estan dissenyant, però a Barcelona el CME cobrirà 193
escoles i la GU en cobrirà 71. Totes les escoles amb un mínim de 2 efectius. No saben si hauran de
participar les UI o no.
ARIC roda ACD’s –
L’any 2018 seguirà la roda de l’ACD, sobre tot a Les Corts, com sempre.
- Dels efectius que actualment fan aquest servei, tots aniran sortint per ordre de temps que
portin en el servei, Octubre 2016 – Febrer/març 2017- i Juny 2017.
- Tots a la vegada faran la petició per demanar destinació, per quan els toqui sortir.
- Els agents que entraran a les ACD’s, tornaran a ser de places genèriques i 4 de provisionals,
per les dades que ens va donar a la Regió.
Grup regional de motos –
El possible trasllat a Sants, no està massa clar, per la manca d’infraestructura pel pàrking, vestidors,
etc.

SEGWAY –
Es va fer una prova pilot a Sants, Sant Martí i Eixample, el resultat no ha estat massa positiu i no
s’implantarà
OAC Gràcia Es volen reubicar caporals en aquesta OAC, per una mancança
AGORA –
Pendents de la subdirecció per fer les imputacions d’hores d’aquest dispositiu
AP’s 2017 –
S’està a l’espera de les noves directrius per poder ampliar les peticions al 2018, que seria entre l’abril
i l’agost
Formació –
S’ha demanat que es doni la informació de les diferents edicions dels cursos, per dona opció als
agents a poder escollir.
Insistim amb el tema de les hores de formació en horari laboral, sobre tot quan s’esgota el romanent
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