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TANCAMENT SALES, PLA D’ESTIU, OFERIMENT
AREA SEGURETAT INSTITUCIONAL
TANCAMENT SALES DE COMANDAMENT:











Es realitzarà a finals d’enguany o principis del primer trimestre de l’any vinent.
Les funcions de la Sala de Lleida i Manresa es traspassaran a Reus, les de la Sala Central
de Barcelona a Egara i Reus.
A Lleida i Manresa es farà un oferiment amb llocs a la regió i la Sala de Reus.
A Girona també hi ha la previsió de fer el tancament de la Sala, si es possible, sobre el
2020.
A Sala Central de Barcelona l’oferiment es farà a la Sala d’Egara, Reus, Usc BCN, Astmet
Bcn i si ho veuen viable alguna plaça a Usc RPMS/RPMN.
La data de l’oferiment serà a posteriori de l'assignació de destinacions del Concurs
General.
Es respectarà la forma de provisió dels participants (provisional/definitiva).
Estan estudiant la meritació, tot i que en un principi, seria la següent:
- Antiguitat continuada a la sala.
- Antiguitat a la categoria.
- Promoció i número de promoció.
La intenció és que finalment hi hagin només tres sales: la Sala d’Egara, la Sala de Reus
i la Sala Regional de BCN.

PLA D'ESTIU:
 No s’oferiran lots d’hores extres, ja que enguany es podrà cobrir amb la nova promoció i
l’oferiment del Pla d’estiu.
 Si continuen les noves promocions la intenció és que es cobreixi, en bona mesura, amb
agents en practiques, tal i com es feia abans.
 ISPC: L’11 de juny hi haurà la publicació de resultats del curs bàsic i el 22 de juny les
incorporacions a les destinacions en pràctiques.
OFERIMENT ÀREA DE SEGURETAT INSTITUCIONAL (ASI):




Els seleccionats seran informats de forma individual per motius de seguretat.
L’oferiment consta de dues vessants. Una de protecció de persones, que ja s’està duent
a terme, i una altra de vigilància d'edificis que sortirà més endavant.
La seu de l'Àrea estarà ubicada al Palau de Pedralbes.
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