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Reunió amb el Cap de la RPPO
La Seu d’Urgell el dia 08.02.2008
El passat dia 08 de febrer del 2008 va haver-hi una reunió a La Seu
d’Urgell entre l’Administració i els sindicats.
Per part de l’Administració hi varen estar presents el Cap de la RPPO i
el Cap d’Administració de la RPPO.
Per part dels sindicats hi varen estar presents el SAP-UGT (en nom de
la coalició SAP-UGT/APPAC) i el CAT-ME.

Per part del CAT-ME es varen tractar els
següents temes:
1- Manca d’efectius a tota la Regió.
Denunciem la manca d’efectius a la Regió. Demanem la RLT
real que hi hauria d’haver a la Regió i els números reals d’efectius a
data de la reunió.
Resposta: S’està esperant a la RLT del març d’aquest any per saber
el nombre d’efectius que hi hauria d’haver a la RPPO. A dia d’avui
s’està en 3 efectius per sobre de la cobertura.
2- Informes de les visites de salut laboral de les comissaries
de Tremp, Sort, El Pont de Suert i La Seu d’Urgell de l’any
2007.
Demanem una còpia dels informes que es van realitzar per les
visites de salut laboral a aquestes comissaries.
Resposta: L’empresa MGO, encarregada de les visites de PRL va
enviar els informes corresponents al Servei de PRL, els quals van
arribar al Cap d’Administració de la RPPO a finals de desembre del
2007.

Està pendent que el Servei de PRL citi als sindicats, primer trimestres
del 2008, per tal de fer les visites a les comissaries i posar data per
tal de solucionar el problemes que reflecteixin les fitxes D4.
3- Pràctiques de tir.
Demanem s’estudiï la possibilitat que les pràctiques de tir es
puguin fer als matins en setmana de treball de tarda i així poder
generar el dret a val menjador, tal i com es fa en alguna Regió.
Resposta: Si realitzes les pràctiques de tir, fora de la teva localitat
de destí (tot i que l’Administració diu fora de la teva comarca de
destí), el mateix dia de la teva jornada de treball, la corresponent
dieta està aprovada.
4- Camps de tir de la Regió.
Demanem si els camps de tir de la Regió, on es van a fer les
pràctiques, compleixen la normativa (servei mèdic disponible,
comunicació a l’Ajuntament corresponent de les dates de les
pràctiques de tir, mesures de seguretat, etc.).
Resposta: No tenien coneixement del camp de tir de La Val d’Aran,
ubicat a la població de Lés (Baish Aran). Durant aquesta setmana
s’anirà a veure aquest camp de tir per comprovar les mesures de
seguretat i una possible reubicació o modificació del lloc si no reuneix
les mesures mínimes de seguretat.
S’ha demanat de realitzar obres al camp de tir de La Seu d’Urgell,
ubicat a Castellciutat. Està en estudi el que les obres se’n faci càrrec
la DGP amb la cessió del lloc per part de l’Ajuntament. Aquestes
obres les realitzaria una empresa d’Euskadi especialitzada en aquest
tema.
En quant al tema del de Tremp, ubicat a l’Escola de Suboficials de
l’Exèrcit a Talarn, aquest és de titularitat estatal i no es pot fer res.
En aquest mateix camp hi van a fer les pràctiques els militars i altres
cossos policials.
5- Vals menjador.
Demanem si el repartiment es porta al dia i la data de caducitat
dels vals (veure comunicat de la SGRH).
Resposta: Els vals de l’any 2007 estan tots repartits. A Administració
de la RPPO va haver-hi problemes en quan a la comunicació de
l’escrit del SGRH, i això va provocar que durant el mes de gener del
2008 es donessin alguns vals menjador amb preu 2007. El Cap
d’Administració de la RPPO va dir que es canviessin tots els vals
d’import antic a vals amb el nou import.
6- Gestió de permisos.
Demanem si es realitza correctament l’aplicació de la normativa
vigent en quan als permisos (maternitat, paternitat, AP’s, etc.).

Resposta: Per part d’Administració no hi ha cap problema. Tot i que
hi ha gent que demana els permisos passat el termini, s’intenta
solucionar.
7- Hores extres.
Demanem si hi ha uns criteris que diguin qui pot i qui no pot fer
hores extres i amb quines condicions, tal i com tenen en alguna
Regió. I si aquests criteris estan per escrit.
Resposta: Hi ha una instrucció del Comissari Milan. A la RPPO no hi
ha una bossa de gent per cobrir les hores extres. I si es fan es fan en
dies de festa i amb una garantia de 8 hores de descans amb la
finalització del teu torn normal. Si per necessitats del servei (manca
d’efectius) s’ha de modificar (perllongar) la teva jornada de treball,
aquesta modificació s’ofereix com a cobrament.
8- Xarxa de telecomunicacions.
Demanem si s’ha realitzat algun reciclatge del funcionament del
nou sistema, si s’han detectat zones fosques en la cobertura i en cas
afirmatiu, si s’ha posat solució.
Resposta: Varen vindre els de Telecomunicacions a fer una
explicació, bastant senzilla, del funcionament del nou sistema, però
només a uns quants. La problemàtica s’ha solucionat amb la pràctica i
sent autodidactes. Es demana que es tornin a fer xerrades per part
de Telecomunicacions.
9- Sala Regional de Coordinació.
Manca de personal i especialització. Demanem si es podria
pressionar per tal de fer-ho especialització.
Resposta: Ja es té coneixement de la manca de personal. S’han
cedit 4 efectius de la Regió a la SRC, i els problemes que encara
puguin tindre es solucionen amb hores estructurals.
10- Aparcament exterior comissaries.
Demanem s’estudiï la possibilitat de cobrir part d’aquesta
superfície pels vehicles logotipats que han d’estar estacionats a
l’exterior de les comissaries. Cada cop hi ha més parc mòbil però no
s’habiliten altres aparcaments, provocant haver de fer meravelles per
estacionar tot aquest parc mòbil (trepitjar la zona enjardinada, dobles
files, etc.).
Resposta: A la comissaria de La Seu d’Urgell s’està pendent de
l’asfaltat de tot el perímetre de la comissaria, però no s’ha pogut fer
degut a que la part del pressupost que hi havia destinat s’ha hagut de
gastar en obres més urgents a la comissaria de Puigcerdà.
En quan al tema d’augmentar la capacitat de l’aparcament superior
de la comissaria de Vielha (per a deixar els cotxes particulars dels
MMEE), les gestions que s’estan realitzant estan força avançades.

11- Entrega de prendes d’uniformitat.
Demanem que les reposicions extraordinàries es facin el més
aviat possible i que tothom disposi d’un mínim d’uniformitat per les
condicions climàtiques de la Regió (OAC, SRC, URPAC, etc.).
Resposta: Segons el Cap d’Administració de la RPPO, la comanda
extraordinària del mes d’agost va ser tan gran que si ho haguessin
donat tot el que es va demanar s’haguessin quedat sense roba la
resta de l’any. És per això que es va haver de fer un filtratge en quan
al tema de l’aprovació de les sol·licituds. A la Regió tothom té el
vestuari corresponent. En quan a la qualitat de la roba, el Cap
d’Administració de la RPPO comenta que per a les condicions
climatològiques de la Regió, és més que suficient. Si s’ha retornat
alguna peça de la uniformitat la qual presentava algun defecte de
qualitat, s’ha reposat automàticament.
12- Modificació de la ubicació del despatx d’URPAC de la
Comissaria de La Seu d’Urgell.
Demanem que s’estudiï el canvi d’ubicació del despatx de
l’URPAC, juntament amb el del Cap d’Administració de la Regió, al
que actualment és la sala de reunions (a tocar de la SRC). I passar
aquesta a les dependències que ocupen actualment URPAC i el Cap
d’Administració. D’aquesta manera solucionaríem el problema de llum
i ventilació naturals.
Resposta: S’està esperant a la RLT del març del 2008, per veure
com quedarà d’efectius i Unitats la comissaria. Quan toqui ja es farà,
tot i que la sala de reunions ha de ser-hi i ser el suficientment gran
com per a fer-hi reunions, cursos, etc.
13- Dependències policials sense llum ni ventilació naturals.
Demanem que es faci un estudi de les dependències que
queden interiors per tal de mirar de donar-li’s una sortida a l’exterior,
modificant si s’escau la distribució de la comissaria.
Resposta: A la comissaria de Puigcerdà es remodelarà la zona
d’OAC, fent-se un despatx més (pel Cap d’OAC) i obrint finestres a
l’exterior a totes les dependències de la zona.
A les dependències d’Informació de La Seu d’Urgell ja s’han obert
finestres, tot i que donen en alçada al distribuïdor de la comissaria.
14- Canvis dels membres de les Oficines de Suport per
administratius.
A quants afectarà a la Regió, quan es durà a terme i com
quedarà la gent substituïda.
Resposta: Aquest tema està aturat, tot i que s’hauria de regular
durant aquest 2008. S’està parlant de crear un Cos de Subalterns,
amb contracte laboral, els quals passarien a realitzar tasques de
porta, balissa, etc.

15- Túnel Joan Carles I.
Demanem si es disposa del protocol d’actuació al nou túnel de
Vielha i si s’ha posat en coneixement dels efectius de les comissaries
de Vielha i d’El Pont de Suert. També demanem si s’ha realitzat
alguna visita “in-situ” per comprovar les instal·lacions del mateix.
Resposta: La sala de control del túnel encara no està operativa.
S’han realitzat visites puntuals, tot i que de forma oficial encara no
s’ha realitzat cap reunió entre tots els membres que han de participar
en cas d’una emergència al túnel.
Quan estigui tot operatiu es proposarà que els efectius de Vielha i El
Pont de Suert passin per les dependències per conèixer el
funcionament i al personal.
16- Parc mòbil.
Demanem si es poden fer gestions per tal d’evitar haver de
passar les revisions dels vehicles fora de la comarca on s’utilitzen.
Això comporta haver de perdre tot un mati o tot el dia per portar un
vehicle a revisió, així com la pèrdua de dos efectius a la comissaria.
Resposta: Al contracte del nou “renting” es posarà una clàusula que
digui que si s’ha de portar un vehicle a arreglar a una distància
superior a 25 quilòmetres de la comissaria on presta servei aquest
vehicle, haurà de ser el “renting” qui vingui a recollir el vehicle, el
porti a reparar i un cop arreglat el retorni al seu destí. Això voldrà dir
que per a petites incidències es podrà portar el vehicle a una taller de
la mateixa població, taller que tindrà un conveni amb el “renting”.
17- Ampliació de les comissaries.
Demanem que s’estudiï l’ampliació, sigui com sigui, de les
comissaries de la Regió. Dins del mateix continent es vol fer cabre
més contingut i crear més dependències policials.
Resposta: Quan es tingui la RLT del març del 2008 es veurà com
queda cada comissaria. El poder o no fer ve determinat pel
pressupost anual, el qual es deriva a les actuacions que es
consideren més urgents. Però s’està estudiant el tema.
18- Visites Prevenció Riscos Laborals.
Demanem el calendari de les visites que es realitzaran per part
de PRL a les comissaries de la Regió que queden pendents.
Resposta: Per part del Servei de PRL encara no s’ha comunicat res.
El subdirector del Servei de PRL va plegar i s’està a l’espera que el
nou faci la presentació corresponent.
19- Panells sindicals.
Demanem que a cada comissaria es posi un panell sindical a
disposició de cada un dels sindicats representatius. I que quedin ben
definits per a quins sindicats són.
Resposta: Segons l’acord, de vitrines només n’hi ha d’haver a la
comissaria de La Seu d’Urgell. De pannells sindicals (suros) n’hi ha a

cada comissaria, el tema de respectar l’espai per a cada organització
sindical és una cosa que han de parlar els delegats dels diferents
sindicats entre ells.
20- Documentació/normativa a les comissaries.
Demanem que els diferents serveis de les comissaries(OAC,
Trànsit, etc.) disposin de la normativa complerta per la qual ens
regim (Codi Penal, LECrim, Codi de la Circulació, etc.).
Resposta: La compra de llibres (normativa) es realitza un cop a
l’any. Aquesta setmana passada es va realitzar la comanda
corresponent. Mitjançant el portal “ÈPOCA” es té accés a tota la
normativa aplicable. Per a cada comissaria hi haurà una dotació de
tota la normativa en suport paper.
21- PGA.
Demanem si els PGA’s de l’any 2007 s’han realitzat seguint
l’ordre en cascada en l’escala de comandament que marca la
normativa.
Resposta: El Cap de la RPPO diu que té una queixa d’un afectat en
que el procediment per a la realització del PGA’s no es va seguir
correctament i que hi donarà solució.
22- Revisions mèdiques.
Demanem si es pot facilitar el número i percentatge d’efectius
que s’han realitzat la revisió mèdica del Departament. I si hi ha hagut
algun fet rellevant en aquestes (mala praxis per part dels facultatius,
algun fet derivat a un especialista, etc.).
Resposta: A la Regió es van realitzar un total de 81 sol·licituds per a
la revisió mèdica a la mútua MC Mutual (Cyclops), però es desconeix
quantes d’aquestes es van dur a terme. En quan a la “praxis” de la
mútua no hi ha hagut cap queixa.
23- Canvi del material informàtic.
Demanem que els ordinadors, i les seves corresponents
pantalles, de la Regió siguin canviats per uns de nou. I que s’intenti
estar a la par amb Barcelona.
Resposta: Durant aquest any 2008 es canviaran totes les pantalles
dels ordinadors. En problemes puntuals es dona solució desde l’OSC.
24- Compensació efectius no uniformats.
Demanem si es farà alguna mena de pressió desde la Regió per
tal que la compensació econòmica de la gent no uniformada es pugui
gastar a comerços de la mateixa Regió, podent arribar a acords amb
alguns d’aquests per obtenir millor preu. D’aquesta manera es
donaria un impuls, tot i que minso, al comerç de la Regió.
Resposta: Ens deriven a l’acord que es va signar a tal efecte amb els
sindicats.

25- Parc mòbil RPPO-ARTPO.
Demanem com està el tema del “renting” del parc mòbil ja que
s’hauria hagut de renovar en dos dates de l’any 2007 i encara no
s’han canviat els vehicles.
Resposta: Durant els mesos d’agost i setembre del 2008 es
procedirà a la substitució del parc mòbil a la Regió. S’ha contractat el
“renting” dels nous vehicles amb l’entitat CajaSur.
26- Mobiliari oficines.
Demanem que es doti a tots els efectius de la Regió que
treballen en oficines de cadires adequades, reposapeus i que es
comuniqui als afectats de fer unes pautes de descans i relaxació cada
cert període de temps de treball efectiu.
Resposta: El material que es fa malbé es reposa anualment. En quan
al reposapeus, el Cap d’Administració ens comenta que molta gent
que el té no l’utilitza. Ens explica que si assegut a la cadira arribes
amb els dos peus plans a terra ja no es necessari el reposapeus. Es
comenta que moltes de les molèsties venen donades pels mals
hàbits, males postures que agafem en el nostre lloc de treball.
27- Sistema informàtic “CITRIX”.
Demanem s’estudiï la possibilitat de connectar les comissaries
d’El Pont de Suert i Sort al servidor que fan servir les altres
comissaries. Així es milloraria el servei informàtic del qual manca el
sistema “CITRIX”.
Resposta: Actualment s’estan canviant els servidors de les
comissaries, augmentant la velocitat de tramesa de dades. Es
millorarà el rendiment del sistema “CITRIX”. Està en estudi el fer un
servidor únic el qual donaria servei a tota la xarxa informàtica.

Per part del SAP-UGT (en nom de la coalició SAPUGT/APPAC) es varen tractar els temes següents:
1- Informació sobre el nombre d’efectius a la Regió després de
resoldre’s el concurs general.
2- Problemes de manteniment a la comissaria de Puigcerdà.
Resposta: S’ha contractat a una empresa de manteniment de La Seu
d’Urgell per portar les comissaries de La Seu d’Urgell i de Puigcerdà.
La persona de l’Administració que porta el tema de manteniment, al
estar sola, ha hagut de fer la feina de tota la RPPO (ampliar vestuaris
a Sort i El Pont de Suert, solucionar problema de males olors a
Puigcerdà, etc.) ajuntant-se amb problemes personals, fet que ha
comportat que durant una època s’hagi deixat una mica coix el servei
de manteniment.
En quan al tema de la porta d’accés a la comissaria, aquesta està
desfalcada degut al pes de la mateixa porta, fet que fa que per a

tancar amb clau s’hagi de fer una mica més de força ajudant-se en
aixecar una mica la porta.
Les males olors que es detectaven als lavabos del vestuari d’homes
era degut a un urinari el qual no tenia sifó, s’ha solucionat traient
l’urinari i tapant el forat.
En quan a la gotera de garjoles, ja s’han siliconat totes les juntes
però encara goteja i no se sap per on.
3- Sol·licitud de secadors de mans elèctrics per les comissaries
del Pirineu que no en disposen.
Resposta: A les comissaries que hi son es mantindran fins que
s’espatllin, llavors es substituiran per paper. El problema del secadors
de mans és que acaben cremant-se per l’ús que se li dona.
4- Sol·licitud peça exterior per el Pirineu Occidental.
Resposta: Les qualitats tècniques de la uniformitat del Pirineu són
les adequades per a les condicions climatològiques de la zona.
5- Problemes amb els “tiquets” restaurant.
6- Material lliurat al Pirineu Occidental.
7- Unitats d’Investigació.
Resposta: Hi ha d’haver-hi canvis, i delimitar la feina que correspon
a cadascú (central o territorial).
8- Problemes diversos a la Unitat de Muntanya.
Resposta: Hi ha hagut problemes amb la centralització del servei a
Barcelona. S’ha creat un mal ambient en l’àmbit personal. El Cap de
la RPPO diu que parlarà amb el sergent cap de la Unitat de Muntanya
de la RPPO i amb el Comissari de Barcelona del qual depèn aquesta
unitat, per tal de solucionar els mal entesos existents.
En quan al material de la Unitat, aquest el dona la mateixa
Administració de la RPPO prèvia petició a Barcelona.
9- Canvi d’horaris a la comissaria de Puigcerdà.
Resposta: Com a conseqüència del trencament per part d’alguns
membres de la comissaria de Puigcerdà de les condicions pactades en
quan al tema d’horaris entre el Cap de l’ABP i la plantilla de la
comissaria, aquest passa a ser el que li correspon a la RPPO. Més
endavant, i si tothom compleix, es podria tornar a parlar de posar un
quadrant horari adequat per a tots.
La Seu d’Urgell, 08 de febrer de 2008
Atentament,
Albert Figueras Torné
Coordinador del CAT-ME al Pirineu.

