REUNIO RPMB-SINDICATS 17/02/16
TEMES TRACTATS:
Vestuari i material –
- El repartiment d'armilles a ARSET es torna a iniciar el dia 16/02, a veure com va el procés en el
temps. Pel que fa a la resta de serveis, segueixen el seu curs, arribant en compta gotes.
- Pel que fa a la manca de vestuari, s’ha iniciat contracte nou i durant aquest any s’anirà regulant la
situació.
- GUILLES - Reposició de cascos, el 27/01 s’han repartit 6, quedant pendents 11 cascos. Sobre els
vehicles, s’està estudiant el canvi.
Intervencions a les comissaries –
- Eixample, és inviable la possible remodelació de l’espai de vigilància a l’entrada del pàrking, es
quedarà com està.
- Remodelació vestíbul i accés de l'OAC Plaça Catalunya, aquest any no està previst. S’està pendent
dels pressupostos per la instal·lació de la pica SANITRIL pel menjador.
- Renovació cadires, durant el primer semestre hi haurà cadires amb rodes per les OAC’s, a les sales
d’espera el segon semestre.
- Sarrià, s’ha demanat que es millori l’aïllament per millorar la climatització de l’edifici. S’està
procedint a pintar els espais i es demana tenir cura i evitar petjades a les parets.
- Escàner d’empremtes, nomes en tenen a la URIA, centre de detinguts de Les Corts, també es vol
implantar a la Ciutat de la Justícia.
- Sant Martí, es mantindrà l’edifici i es té previst remodelar-lo per aprofitar l’espai
- Sant Andreu, s’està negociant amb l’empresa propietària per poder millorar l’accés i la seguretat a
l’edifici.
- Ciutat Vella, en el tema dels lavabos s’haurà d’intervenir més del que semblava, això comportarà
estudiar pressupostos i allargar mes del previst la solució.
HORARIS - Canvi de seqüència, ARSET, ARIC i també APEN, estem pendents de la reunió de Consell del dia
24/02 per saber si es fa definitivament, tot i els problemes que està generant en les planificacions,
petició de les vacances, i la possible resolució del concurs general.
No pot ser que publicat el quadrant anual, l’administració i el “ SINDICAT “ majoritari no ho tinguin
previst a altres Àrees de la regió de Barcelona mantenint-se pendents de la seva decisió.
- Recordeu que les planificacions anuals les heu de tenir al vostre abast, ja sigui en paper, o
mitjançant les vostres oficines de suport o el PGME.
- Insisteixen en limitar al 33 per cent d’hores nocturnes treballades, ni que sigui voluntàriament.
La instrucció a que es fa referència a l’hora d’establir-ho, no parla mai de la voluntarietat i sempre
s’ha permès, i es continua permeten en altres serveis de la resta del territori.

Seguiu peticionant aquests canvis, ja que el tant per cent es va regulant en funció de les nits que es
fan efectives durant l’any.
- Roda ACD Les Corts, fins la resolució del concurs general, no es farà efectiva la roda. El que sí que es
farà és la roda prevista pels sergents durant febrer/març.
Formació - ARRO, es va suspendre la formació per prioritzar serveis, es reprendrà aviat.
- Formació arma llarga a la RPMB, s’està fent la formació establerta en aquest aspecte, tot i així no hi
ha previst que els efectius dels edificis policials o serveis aliens, puguin fer-les servir per vigilàncies
estàtiques o rondes perimetrals, cosa exclusiva pels efectius GUILLA o ARRO.
Sabem que en altres comissaries de les diferents regions, les utilitzen per aquests serveis.
Hores Extres (POEA) –
El criteri a l'hora d'assignar aquestes hores a les ABP’s és el de prioritzar els efectius d’USC que fan
aquest servei ordinari, i després s’amplia a la resta de serveis. Tot i així diuen que està baixant la
demanda d’aquestes hores per part dels efectius.

