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Reunio RPMB i sindicats 
 

En data 1 de juny hem dut a terme la reunió ordinària amb els temes següents: 
 
- URIA/URIV

Però bé, amb un concurs en marxa, és quan els efectius marxen si poden, o en comissions o 
oferiments que optin. 

, serveis pertanyents a l'ARIC que no entren en la roda de l'ACD. S'excusen per 
l'especialització en atestats, volen mirar de fer canvis per millorar aquesta situació. 

 

Aquests serveis fa temps que tenen pendent la pujada a nivell 2 que es va aturar fa uns anys i 
que l'administració hauria de fer un pas endavant al respecte, entre d'altres millores.   

- GUILLA

 

, cascs pendents de licitació. Es va fer una compra ràpida provisionalment fins que 
es tinguin els cascs que es demanen. 

- Pla d'estiu, inici a finals de juny, peticions en marxa. Els agents que finalitzen pràctiques 
aniran cobrint les vacants que es vagin produint d'efectius en base a les seves peticions inicials; 
després ho faran els agents en pràctiques de nova promoció que dependrà de la situació general 
en el territori.  Tot això ve donat per la Prefectura
 

. 

- Defensa jurídica

 

, s'han publicat a la intranet uns criteris respecte a l'assistència i defensa 
jurídica de les persones del CME. 

- Manca d'efectius, en general aquesta situació és extensiva a tot el territori. Des del 13 de 
maig han arribat uns 6 caporals i a partir de l'1 de juny uns 66 agents. Davant la manca de 
sergents es demanaran canvis d'adscripció per sergents nous. 

 

Hi ha un dèficit important de caporals en general a tot el territori, estem sotmesos a properes 
convocatòries de places  

- Investigació

 

, dèficit de caporals com a tot arreu, i pel que fa la resta, a dia d'avui s'han pogut 
cobrir per la via d'oferiments. 

- Manca de vehicles

  

, dèficit de vehicles no logotipats i un parc mòbil actual obsolet des de fa 
anys. En la propera licitació haurien d'estar inclosos. 

Us animem a que ens adreceu qualsevol problemàtica que impliqui alguna situació 
anòmala en els vostres serveis, ja sabem que alguns ens feu arribar, i ens hi posem per 
tractar-ho amb qui correspongui
 

. 
 

Barcelona, a 2 de juny de 2022 

http://elsindi.cat/�
https://twitter.com/INFOCATME�

