REUNIÓ 28/05/2019
1.- TANCAMENT DE LES SALES DE LLEIDA/MANRESA/SALA CENTRAL
Tota la informació que s’ha donat a la reunió és provisional, no hi ha cap data concreta. A partir de la
resolució del Concurs General amb data 04/06/2019 es podran oferir les places del territori en relació
al tancament de les esmentades sales.
Més o menys les dates previstes serien entre finals de l’any en curs 2019 i el 1er trimestre de 2020.
Les places que s’oferiran serà per Lleida/Manresa poder continuar a la Sala de Reus, i per Sala
Central a Sala Ègara.
Després es garantitzarà poder quedar-se a la mateixa Regió que estaven (concretament a Barcelona
parlaríem d’Asmet, i llocs a USC de RPMN, RPMB I RPMS) i amb la mateixa condició de plaça que
es trobava: definitiva per definitiva, provisional per provisional i comissió per comissió.
Els mèrits que tindran en compte serà l’antiguitat a la Sala, categoria i número de promoció i si volen
continuar en alguna sala, disposar del Curs de Sala.
Pel que respecta a les 103 places de Sala Girona, continua la mateixa previsió de tancament,
orientativament serà a partir de l’any d’haver-se tancat les Sales de Lleida/Manresa i tindrà el mateix
caràcter de funcionalitat que les que s’han efectuat fins ara. És a dir, primer de tot, la Prefectura es
reunirà amb els efectius de la Sala Girona i després es donarà calendari de dates per l’oferiment de
places.
2.- OFERIMENT DE PLACES PER L’ÀREA DE SEGURETAT INSTITUCIONAL
Hi haurà dos tipus d’oferiment: Escorta (l’únic que s’ha ofertat fins al moment) i Vigilància d’edificis.
Està previst que s’iniciï aquesta Àrea el 17/06/2019 i els llocs de Treball obtinguts seran de Nivell 3.
Per motius de seguretat, un cop superada l’entrevista, es comunicarà personalment a les persones
interessades.
3.- PLA D’ESTIU 2019
La previsió de la cobertura de les places del Pla de Costa era, en un principi pensada pels efectius en
pràctiques que s’incorporaran al juny (tal i com es feia anys enrere amb les promocions que sortien
anualment).
S’han trobat que en algunes destinacions tindrien el problema de trobar-se una patrulla integrada
només amb dos efectius en pràctiques i això no volen que succeeixi. És per aquest motiu que s’han
ofertat menys places a cobrir aquest any de Pla d’estiu, amb la previsió que si continuen en actiu les
promocions d’anys propers, aquestes places es cobriran per aquests agents en pràctiques.

