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13/12-Reunió RPMB i sindicats 
En data 13/12/2022 hem dut a terme la reunió ordinària amb aquest resum de temes: 

- URIA/ARIV, se'ns informa de què es pretén fer una prova pilot per tal que els efectius 
d'aquests serveis de l'ARIC no estiguin tant de temps, i no hagin d'esperar a un concurs per 
poder marxar. 

-  

Es faria amb el 25% dels efectius 

Oferiments a la RPMB

Pel que fa a caporals i sergents, hi ha un dèficit a la regió de 27 i 2 respectivament, segons 
cobertura actual. 

, resta pendent la validació per part de la prefectura dels diferents 
oferiments per poder cobrir les mancances dels diferents serveis de la regió, sobre tot UI's, 
Sala, ARSET i també la URIA, on hi ha mes dèficit actualment.   

- 

Actualment a la RPMB hi ha 1299 agents amb destinació específica i 633 amb genèrica, d'un 
total de 2700 

EQUALIS

La mancan d'efectius a l'APEN seria important ja que la cobertura és força extensa amb les 
Metropolitanes i Central. 

, s'estan cobrint força serveis de trasllats, sobre tot externs, d'aquí que es faci roda 
amb totes les comissaries de la regió, a part també s'estan cobrint els serveis interns  amb 
edificis com TSJC i altres que puguin anar sortint.  

Temes pendents a les comissaries:  

- OAC Aragó

- 

, pendents del trasllat a l'edifici de la Fiscalia, el primer trimestre del 2023 es 
durà a terme l'obra d'adequació de l'espai per fer el trasllat cap abril/maig. 

Les Corts

- 

, L'aire condicionat de Edifici B es canviarà de cara el gener del 2023. 

Sant Andreu

- 

, reparació porta accés. 

Nou Barris

- 

, búnquer: pendent protocol de custòdia. 

Gràcia

 

, provisionalment els Agents Rurals s'ubicaran a la 4t planta de l'edifici. 

CATalunya a 14 de desembre de 2022 
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