
   

 REUNIO RPMB-SINDICATS 14/06/16 
TEMES TRACTATS: 

Uniformitat i armilles 
El repartiment d’armilles depèn d’Egara, se suposa que l’últim trimestre d’aquest any 
hauria d’estar tot repartit, inclòs ASTMET.  
Sabates, es prioritzarà el repartiment de sabates a serveis estàtics, les botes per la 
resta. 
Defenses extensibles pendents de distribució. 
El portar armilla, eximeix de portar corbata, ja hi ha una ordre al respecte. 
 
Cadires  –  
Es van recuperar cadires de l’agència tributària per les sales d’espera. 
Pendent d’arribar 195 cadires de rodes per distribuir-les, així com 123 de menjador. 
S’han recuperat bancs de justícia pels menjadors, és provisional.  
 
Serveis de dispositius a l’URPA – 
Es reclama a l’administració sobre els efectius d’aquesta unitat que van anar a EGARA, 
portes obertes, sobre si entraven coeficients pel fet de fer aquests servei, com ho 
tenien la resta d’efectius que anaven voluntaris. 
S’ha parlat sobre l’activació d’efectius d’aquesta unitat en tots els serveis que 
dispositius reclama a la regió, sobre la preparació i les eines que tenen per treballar en 
aquests esdeveniment, així com les tasques encomanades d’USC, que no passa en 
d’altres unitats semblants, o almenys no són visibles. 
 
Efectius a la Regió – 
ACD Les Corts, a resultes del Concurs General, que es va resoldre entre març i maig, i la 
pèrdua d'efectius provisionals, per una manca de previsió per part de la Prefectura, la 
roda d’efectius d’aquest servei, s’ha allargat fins a uns 16 – 18 mesos.  
Han baixat la cobertura d’efectius a la regió en 63 persones, i nomes es recuperen 9 
pel Pla de Costa. 
Totes les unitats han quedat afectades, grup Guilla, Sala, ABP’s, etc... 
Els caporals i sergents en pràctiques, tenen assignades unes destinacions donades per 
la Prefectura, amb resultat d’alguna descompensació dels serveis, en que la regió diu 
no ha tingut veu ni vot per dir la seva, tot i reclamar algun canvi. 
 
Alarmes incendi -  
En quan als problemes en els detectors d'incendi de les comissaries que es van 
traspassar, com Nou Barris, Ciutat vella, Sarrià, en que no funcionen correctament, 
l'administració ha encarregat a una empresa un estudi poder subsanar-ho.  
 
 



   

Pràctiques de TIR  i arma llarga – 
La Regió ha demanat que s’aprofitin els efectius amb formació de TIR, per recolzar a 
l’ARRO. 
Es demanarà formació d’arma llarga perquè les ABP’s facin serveis amb elles, PIP’s, 
etc... 
La regió ha demandat a la Unitat d’Armes i instructors de TIR sobre les condicions en 
les que han d’estar dipositades les armes llargues dels bunkers de les ABP’s. 
 
Computació d’hores – 
Sobre la no computació de les hores del dia de les esquadres i servei ordinari d’alguns 
efectius de la unitat d’investigació de Les Corts, a resultes de la queixa per part de la 
trisindical, l’administració ja ha reconduït la problemàtica.  
 
ABP Sant Andreu -  
Reclamem la situació del Protocol de conflictes al servei d'OAC, finalitzada la primera 
fase, restem pendents de l'evolució. 
 
Recordeu fer-nos saber qualsevol dubte o problemàtica, per poder trobar la millor 
solució possible.  

 
 

Barcelona a 20 de juny de 2016 


