Reunió de la RPTE amb els sindicats.
A mitjans de desembre es va fer la reunió periòdica amb els Caps de la RPTE a l’ABP Tortosa
on vàrem tractar els següents punts.
-

Denunciem, un altre cop, la manca d’efectius a la RPTE. Ens informen que la DGP
avalua les càrregues de feina i des de la RPTE es gestionen els recursos de què es
disposen.

-

Denunciem el volum de tasques encomanades als agents de recepció de les
comissaries així com alguna manca de seguretat en algun lloc concret. Ens
informen que desconeixien aquestes manques de seguretat i en prenen nota, en quan
al volum de feina, es gestiona el millor que es pot els efectius de que es disposa.

-

Denunciem la pràctica de planificar dues hores de romanent + 6 extres a
companys que volen gastar el romanent. Ens manifesten que les hores
estructurals són complementades amb hores de romanent donat que no en tenen
suficients. Manifestem la necessitat de planificar el romanent amb jornades senceres
de treball sense complement d’estructurals, doncs hi ha agents que no en voldrien fer
d’aquestes darreres i si despesar el romanent.

-

Demanem saber com afectarà l’assumpció de les competències de Seguretat
Ciutadana en aplicació del Pla PENTA i Pla PEQTA. La RPTE ens informa que hi
ha un grup de treball que elabora els plans d’acció, que no estan conclosos i en serem
informats tots un cop s’hagi de portar a la practica. Sobre el Pla PEQTA, la RPTE ens
informa que no té coneixement que s’estigui treballant en cap pla i que s’informarà en
el seu moment, si ni ha.

-

Es trasllada la problemàtica de manca de talles molt grans d’armilles
antibales. L’Administració diu desconèixer aquesta problemàtica i en pren nota per fer
les gestions oportunes.

-

Es trasllada la problemàtica de què als agents d’OAC Tortosa no els computem
les hores del torn de nit treballades. Administració s’ho mirarà per tal de sollucionar la problemàtica.

-

S’han rebut queixes de la mala gestió d’Administració en quan a còmput dels
fulls d’hores, vals menjador, etc. Administració diu que aquesta problemàtica ve
donada per la manca d’alguna documentació que s’ha d’aportar a les sollicituds.
Miraran de fer-ho més àgil.

-

Es demana a Administració si Trànsit pot disposar d’una segona taquilla degut
a la quantitat d’equipament de què disposa aquesta especialitat. Administració
ens informa que tant Trànsit com ARRO disposen d’una taquilla i mitja per efectiu i que
no es pot fer més.

-

Demanem que al despatx del Cap de Torn de l’ABP Gandesa s’installi una
cortina donat que el sol incideix directament a la taula molestant en l’ús de
l’ordinador. Administració s’ho mirarà i que hi posarà sollució.

-

Demanem quins procediments es duen a terme en actuacions dels TEDAX per
la troballa d’explosius de la Guerra Civil Espanyola a la RPTE. La RPTE ens
informa que en aquests casos es fa la petició corresponent i si s’ha de fer detonar insitu doncs hi ha les corresponents ordres de servei.

-

Denunciem l’estat del parc mòbil de la RPTE (vehicles amb molts quilòmetres,
equipament que no funciona, etc.). Administració informa que al juny del 2010
està prevista la renovació de 18 vehicles a la RPTE. Administració ens informa que el
vehicle no logotipat que estava pendent d’entregar, per causes judicials, al grup
d’Investigació de la CD d’Amposta ja ha estat entregat.
Posem en coneixement de l’Administració la manca d’illuminació de la zona
perimetral exterior a la CD Móra d’Ebre. Administració informa que la manca
d’illuminació a la zona urbanitzada és degut a una problemàtica que hi ha entre el
promotor de la urbanització i el propi Ajuntament de Móra d’Ebre. Es faran les gestions
oportunes per mirar de solucionar-ho.

-

Es posa en coneixement de la RPTE l’escrit que es va fer, per part del CAT-ME,
de la manca de protecció a l’accés a la CD de Móra d’Ebre. On la rampa d’accés a
comissaria presenta un desnivell lateral sense protecció amb el conseqüent risc de
caiguda. Administració informa que mirarà de posar algun tipus de barana per evitar el
risc.

-

També es posa en coneixement de la RPTE l’escrit que es va fer, per part del
CAT-ME, en referència a la sala del SAI de l’ABP Tortosa on s’ha espatllat la
refrigeració i s’han hagut de posar equips portàtils de refrigeració. Que el
buidatge dels dipòsits d’aigua dels equips portàtils s’ha encomanant a l’agent de
recepció. I que en aquesta dependència hi ha objectes (nevera, caixes de cartró, etc)
que no hi haurien de ser; que un extintor que està al terra per que no disposa de
suport a la paret per a penjar-lo. Administració informa que a l’esmentada sala no hi
han d’accedir els moss@s ni hi haurien de tenir cap material operatiu. Miraran de
tancar la sala amb clau.

-

Demanem la possibilitat de potenciar els grups de rural de la RPTE. La RPTE
ens informa que això ve gestionat per el/la Cap de cada ABP/CD i que aquest/a té el
recolzament de la RPTE.

-

Demanem informació sobre si s’estan complint els plaços de la construcció de
la nova Comissaria de l’ABP Tortosa. Administració ens diu que es té previst
l’entrega de l’obra de cara a finals d’abril del 2010.

Agraïm a tots/es els que ens heu fet arribar les vostres queixes, problemàtiques, propostes,
etc, i us informem que la propera reunió regional es farà a la CD Móra d’Ebre el proper
dimarts, 16/02/2010, a les 13:00 hores.
Si teniu qualsevol dubte, problemàtica, proposta, etc. Feu-nos-ho saber per així poder-ho
exposar en aquesta propera reunió.

Salut.

Albert Figueras Torné
Delegat del CAT-ME al Pirineu i
l’Ebre.

CATalunya, 28 de desembre de 2009.

Mario Carrobé i Rosell
Delegat del CAT-ME a Ponent i Terres de
Terres de l’Ebre.

