
   

 REUNIO RPMB-SINDICATS 15/10/15 
 

RESUM DELS TEMES TRACTATS: 

ARMILLES – 

- S’han repartit fins ara 1769 armilles (APEN i ARSET - 88) i 1197 guants antitall a tota la regió.  

Material –  

Cadires ergonòmiques – Queda pendent l’arribada de cadires ergonòmiques a tota la regió, i 
concretament a l’USCIC, unes 8, que seran prioritàries. 

S’ha demanat estat de les cadires de les sales d’espera de les OAC’s, per canviar les que estiguin en 
mal estat. 

Intervencions pendents a les comissaries – 

Ciutat Vella, Nou Barris i Les Corts; tenen licitades actuacions a vestíbols i entrades de les comissaries 
amb possibles dates de gener 2016. 

Quedaran pendents altres actuacions com l’OAC de plaça Catalunya en propers pressupostos, en que 
s’afegiria una pica tipus Sanitril. 

Càmeres de seguretat; es vol fer un estudi de l’estat de les mateixes per millorar la captació d’imatges 
i la seva nitidesa. 

GAV Eixample; es farà un estudi per tal de poder valorar canvi d’ubicació i millorar climatització i 
condicions de treball dels agents. 

Sant Martí; la climatització dona problemes i s’està pendent de la millora al respecte.  

Concursos –  

Se’ns comunica que hi ha 633 en provisional a tota la regió, en totes les categories, i actualment unes 
129 comissions de servei. 

El dèficit d’efectius a les UI’s provocada per la mala planificació del concurs d’Investigació, s’ha cobert 
amb gent d’USC, i aquests han estat coberts per 49 efectius d’altres regions. 

Tema Manters –  

Es dóna suport a la G.U. i policia portuària quan ho sol·liciten, les actuacions al respecte es limita en 
aquests cossos. 

Grup regional de motos – 

S’està estudiant afegir les motos d’aquest grup en rènting, el qual també s’afegirien els cascos. 

Sobre els cascos no logotipats i el seu mal estat, faran un repàs de la situació. 

Sala regional de comandament – 

És indignant la manca de caps de torn en aquesta sala. Hi ha hagut 28 casos en què els caporals han 
fet aquesta feina, i sembla que això continuarà. Ara com ara no s’ha iniciat per la intermèdia el 
concurs general. Tot i així volen reforçar amb 1 caporal i dos sotsinspectors mes. 

 



   

Baixes llargues – 

Es demana una regulació a l’hora d’aplicar tot el romanent en aquestes situacions. Demaneu a la 
vostra oficina de suport per tal de veure el tractament que se’n pugui fer. Aquest tema sempre estarà 
a criteri que l’Administració cregui convenient.  

TIR –  

Els agents que faci temps que no heu anat a tirar comuniqueu-ho al vostre servei. Tothom ha d’haver 
fet durant aquest any alguna pràctica, que és possible que en alguns casos pugui succeir arran de la 
problemàtica de la manca de munició o les possibles anul·lacions o no presència dels efectius el dia 
de la pràctica. 

PGA-07 –  

Se’ns diu que no hi ha cap directriu als caps en quan a la limitació de la valoració en aquest PGA.  

Planificació i romanent en horari especial – 

S’estan detectant males praxis per part de les oficines de suport d’alguna Comissaria amb el vist-i-
plau de l’administració. La interpretació sempre a favor del que no pateix l’horari. 

 

 

Cal recordar-vos que:  

- Les hores de treball de dilluns a divendres serien de 8 h i 8 h 30’, depenent el quadrant, i els 
caps de setmana de 12 hores, sigui en ordinari o romanent. 

- El màxim de 7 dies de treball consecutius, es poden allargar fins a 9, per necessitats de servei i 
voluntari, i sempre s’aplicaran coeficients en aquests dos dies . 

- Pels canvis de treball a festa, sempre derivats d’un canvi de festa a treball, s’ha d’haver esgotat el 
romanent.       

- Les modificacions en cap de setmana no afectaran al cap de setmana de festa del torn de tarda 

 

Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres. 

 

 

 

 

 

 

  


