REUNIÓ RPP-SINDICATS
El passat 29/10/2013 es va fer la reunió periòdica entre la RPP i els sindicats representatius
del CME. Els temes tractats varen ser:
-

PERSONAL. A la RPP hi ha una ocupació de 967 efectius i una cobertura de 890. Es
desconeix el nombre exacte de comissions de servei i LD’s, però cada cop hi ha més
agents amb plaça en propietat. Hi ha hagut un total de 64 permisos d’AP’s denegats
a la RPP per causes diverses. A l’ARRO de la RPP no s’han ofert places en comissió de
servei o adscripció provisional, com s’ha fet a d’altres regions policials, ja que ja està
prou dimensionada (hi ha 6 places en reserva ocupades en comissió de serveis).
Respecte al company de Lleida que va ser apunyalat, el tema ho porta l’advocat de
l’afectat i es desconeix si el Departament continua com a acusació particular.

-

PARC MÒBIL. El canvi de vehicles està previst pel primer trimestre del 2014. Es
desconeix la quantitat. Actualment hi ha operatius 141 vehicles, 78 pendents de
renovar el rènting i hi ha 31 vehicles en propietat (la majoria motos).

-

EMMAGATZEMATGE COMISOS. A la comissaria de Lleida s’ha habilitat una
dependència al pàrquing interior per a tal efecte (amb ventilació). Aquesta
dependència també està a disposició de les altres comissaries de la RPP.

-

MOBILIARI I EQUIPAMENTS. Renovació de 46 cadires (les que van causar baixa
en el moment de la comanda). En quan al tema informàtic, està previst que es
renovi durant el primer semestre del 2014 però es desconeix quina afectació tindrà a
la RPP. Es demana un ordinador pel brífing de la CD Tàrrega per fer tasques durant
el servei. La fotocopiadora de la seu sindical s’ha traslladat a la recepció de l’ABP
Lleida. El terminal d’accés al pàrquing exterior de l’ABP Lleida està espatllat, pendent
de què l’empresa de manteniment de la comissaria instal·li el recanvi nou ja que està
fora de garantia.

-

TIR. S’han fet un 50% de pràctiques de tir amb arma curta i a finals d’any policial
s’hauran fet el 100% de les d’arma llarga. Per la manca de munició, es demana
poder fer pràctiques de tir en sec i que es millorin el tipus d’exercicis que es fan en
les pràctiques.

-

VESTUARI. No hi ha canvi de criteris en quan al vestuari d’hivern, a Trànsit no
s’augmenta la dotació de polos d’hivern. Hi ha una manca de determinades peces de
vestuari al magatzem.

-

DEFENSES EXTENSIBLES. La comanda del 2008 està tota repartida. Es desconeix
si hi haurà noves adquisicions. Tothom que la té ha fet la formació d’ús.

-

COMUNICACIONS. El sistema RESCAT no té la prestació de realitzar trucades (des
de la SRCO es pot trucar individualment o enviar missatges). Dotar d’una
conferència pròpia a l’ARRO consideren que no és eficient (tot i que en dispositius
especials sí que es disposa d’operador i conferència pròpia).

-

TRÀNSIT. Sobre el tema d’animals a les vies, s’està pendent de parlar amb el
president del Consell Comarcal (ja que la competència és dels ajuntaments) per tal
de trobar una solució a aquesta problemàtica. Es demana que s’evitin les patrulles
unipersonals (radar, cap de torn de Trànsit i si hi ha 3 efectius que s’agafen dos
vehicles). Demanem que els controls de Trànsit es facin, com a mínim, amb dues
patrulles de l’especialitat. S’informa que a la zona de Ponts, el patrullatge de Trànsit
ha disminuït (se’ns informa que és degut a la baixada en la sinistralitat). Sobre el
funcionament de les PDA’s, hi ha un comunicat de la DCT al respecte (R/N S-646/13DT-xcs).

-

ABP NOGUERA. S’ha comunicat al Jutjat nº 3 de Balaguer la problemàtica en quant
a manca de places d’estacionament. I del Jutjats nº 1 i 2 s’ha demanat a
l’Ajuntament que es modifiqui la senyalització pel que fa a l'horari d’estacionament
de vehicles policials (que coincideixi amb l’horari dels Jutjats).
Pel que fa a la neteja es traslladarà la problemàtica a la seu central de l’empresa
contractada per a la mateixa. A Ponts es dotarà d’una nevera gran, i l’actual es
podria enviar a Lleida. L’ordinador cedit per l’Ajuntament d’Artesa de Segre per a les
dependències de l’OAC del CME de la mateixa localitat, no suporta el programari del
CME (s’està a l’espera de disponibilitat d’un ordinador del Departament). Si a la CD
Ponts hi ha una manca de comandament durant algun torn de servei, el Cap de Torn
de l’ABP Balaguer ja pujarà a fer supervisió.

-

ABP SEGARRA-URGELL. La patrulla mixta amb la PL de Cervera es fa amb un
vehicle del CME. Aquest patrullatge ve determinat per un conveni del 1998. Es farà
un estudi per col·locar les taquilles del sector de Trànsit de Tàrrega, que actualment
estan ubicades al pàrquing interior, al vestuari o en mòduls exteriors. Es mirarà de
posar una barana a l’accés a la comissaria de Tàrrega per senyalitzar un desnivell
que pot causar caigudes.

-

PRÒXIMA REUNIÓ RPP-SINDICATS. Es queda pel febrer del 2014.

Albert Figueras Torné (delegat del CAT-ME a la RPP i RPPO).

