REUNIÓ AMB L'INTENDENT RP TERRES DE L'EBRE
18-12-2008
Dijous, segons entrevista pactada, vàrem celebrar la primera reunió entre els sindicats
i el cap de la Regió Policial de Terres de l’Ebre. Sorpresivament només erem el Cap i
sotscap de la regió i com a representació sindical el CAT, potser a la resta no
l'interessa aquesta regió.
La reunió va ser, principalment, una presa de contacte i es va establir un sistema de
comunicació periòdica amb l'administració. Tot i això, vaig esmentar els següents
temes:
Vals menjador, compromís de lliurar-los abans del dia 15 de cada més, els
endarreriments pendents ja estan solventats.
Creació Grups Proximitat Rural, es potenciarà la feina, però d'una manera diferent a
la que es venia realitzant avans del desplegament.
Hores extres, es garantitzarà la màxima transparència a l'hora d'adjudicar-les.
ARRO, neguen rotundament les afirmacions expressades en la carta anònima
penjada a la web del CAT, en qualsevol càs demanarem entrevista amb els
responsables d'ARRO juntament amb el delegat del CAT a ARRO Terres de l'Ebre per
posar, negre sobre blanc, les inquietuts de la gent destinada.
Revisións de seguretat i salut laboral de les noves comissaries, hi ha un
compromís de realitzar informes de seguretat i salut laboral. El primer pas vindrà el 28
de gener, ja que realitzarem allà la reunió i comprovarem al lloc les incidències,
suggeriments o millores possibles.
La cap d'Administració, ni va estar present, ja que estava realitzan selecció de
personal per incorporar a la plantilla d'administratius, per això que totes les mancances
li enviarem per correu electrònic i ja informarem en el moment en el que tinguem
resposta.

La propera reunió es durà a terme el 28 de gener de 2009 a les 16'00 a la
Comissaria d'Amposta.

Tortosa, 19 de Decembre de 2008

Oscar LJ Moratilla, delegat del CAT a les Terres de l'Ebre

