REUNIÓ RPP-SINDICATS
El passat dijous, 17/11/2011, vàrem assistir a la reunió periòdica amb els
caps de la RPP/Administració de la RPP a la comissaria de Lleida.
Varen estar presents el Cap i el Sots-cap de la RPP, la caporal de la OSR, la
Cap d’Administració, el Cap de Secció de l’Administració de la RPP i els
representants sindicals dels sindicats SAP-UGT, SME-CCOO, SPC i CAT-ME.
Afegir que únicament els sindicats SAP-UGT i CAT-ME varen presentar temes
a tractar a la reunió.
Els temes tractats en la vessant operativa varen ser:
- Quantificació dels efectius a la RPP. Se’ns informa que aproximadament a
la RPP hi ha uns 950 efectius.
- Quadrants. Se’ns informa que s’ha estudiat la implantació d’un quadrant de
8 setmanes a l’ARRO. Aquesta proposta ha estat consensuada pel Cap de
l’ARRO amb els caporals dels diferents equips de treball i els Sots-cap de la
RPP veu amb bons ulls aquest quadrant. El Q8 comportarà unes 170 hores
de romanent que, segons el Sots-cap de la RPP, es dedicaran a
l’actualització dels mateixos agents (formació i esport).
En quan a la continuïtat del Q5 a la RPP, ve supeditada al compliment del
solapament.
- Sistemes de control d’accés a la comissaria de Lleida. S’estan instal·lant
dos tipus de sistemes de control d’accés, un biomètric i un altre amb targeta
de proximitat. Els primers que tindran aquest tipus de control seran els
treballadors d’Administració, que disposaran dels dos tipus de sistemes.
Posteriorment s’aplicarà únicament el sistema biomètric als membres del
CME. En alguns accessos es mantindrà el sistema de botoneria.
- Bastó policial. No es disposa de cap tipus d’informació en quan a la dotació
d’aquest a USC.
- CD Ponts. Preguntem quin reforç tindrà aquesta comissaria per la marxa
del Sector de Trànsit. Se’ns informa que es reforçarà la dotació d’agents
amb 6 efectius.
- Com quedarà l’escala de comandament al Sector de Trànsit de Tàrrega.
Se’ns informa que aquesta informació s’hauria de demanar a la Divisió de
Trànsit.
- Servei Vector (atestats) a l’ART Ponent. El servei es vol posar en
funcionament a partir del mes de gener del 2012.

- Dispositiu Rally Catalunya. Demanem si a algú se li ha planificat festa en el
seu quadrant per així poder anar al dispositiu. Els Sots-cap de la RPP ens
informa que no. Que la única incidència va ser que a un caporal se’l va
incloure d’un dia per l’altre com a conseqüència d’una indisposició d’un
efectiu.
- Accés a la impressora a color al Sector de Trànsit de Tàrrega. Comuniquem
que al Sector no disposen de perfil a la impressió en color. Se’ns informa
que va ser un problema en la configuració de la nova impressora quan es va
fer el canvi per l’antiga. El problema ja està solucionat.
Els temes tractats en la vessant administrativa varen ser:
- Parc mòbil. Demanem informació de com quedarà la dotació de vehicles a
la RPP. La Cap d’Administració ens informa que ella no pot donar aquesta
informació i que hauríem d’adreçar una sol·licitud al Subdirector General de
Recursos Humans.
- Tema roda de recanvi als vehicles. Demanem si tenen coneixement dels
rumors de què es volen retirar totes les rodes de recanvi dels vehicles
policials, deixar-les a les comissaries i, en cas d’incident, portar-les per una
altra patrulla al lloc de l’incident o utilitzar el servei d’assistència de
l’assegurança. Des d’Administració es desconeix el tema i no tenen cap
comunicat al respecte.
- Disminució de vehicles a les comissaries de Ponts, Balaguer i Tàrrega. Per
la seva infrautilització s’han portat a altres comissaries on són més
necessaris. L'estat del parc mòbil, segons l'Administració, encara no arriba a
una situació crítica.
- Infraestructures/obres pendents d’efectuar a les comissaries. El tema de
les marquesines als aparcament i l’ampliació de les zones de fumadors s’està
pendent de la disposició de pressupost. El tema d’obrir una finestra a la sala
de brífing del Sector de Trànsit de Lleida s’està pendent de la petició per part
del Cap del Sector. Els despatxos de la UI de l’ABP Segrià estan pendents de
la nova distribució de la Comissaria. I del tema dels comisos dipositats als
aparcaments interiors de les comissaries, el tema de disposar d’un
magatzem centralitzat per dipositar-los, avui per avui, és inviable, i la
recomanació que fan és que cada comissaria disposi d’un lloc específic per
aquests objectes.
- Problemàtica en la climatització a la CD Urgell. Com que s’ha fet la queixa
via Subdirector General de Recursos Humans, s’ha d’esperar a la seva
resposta. De totes maneres se’ns informa que és una problemàtica que ja
porta temps patint-se.
- Espai extra al Sector de Trànsit Tàrrega amb els nous efectius vinguts del
Sector de Ponts. No hi ha cap petició per part del Cap del Sector de Trànsit
de Tàrrega al respecte. Tot i que encara no s’ha fet efectiu el traspàs.
- Neteja i males olors a les comissaries. El tema de la neteja a la CD Ponts ja
està supervisat per l’empresa de la neteja. En quan al tema de les males
olors es comunicarà a l’empresa de manteniment perquè esbrini quin és el
problema i es solucioni. A la zona de custòdia de la comissaria de Lleida es
va connectar, amb funcionament automàtic, el ventilador/extractor i a les
canonades es van instal·lar sifons per intentar evitar les males olors.

- Pilones a les comissaries. Està en estudi la seva instal·lació, tot i que a la
comissaria de Mollerussa ja estan instal·lades.
- Enfosquiment vidres i codificació portes. A nivell d’inversió no hi ha
pressupost. Aquestes modificacions hauran de tenir el vist-i-plau de la DGP i
s’hauran d’unificar criteris a totes les comissaries.
- Mobiliari/material d’oficina. La renovació de les cadires està pendent per
l’any 2012 i el material d’oficina es rebrà en breu.
- Ordinadors. Els ordinadors de la CD Tàrrega són els únics que no s’han
canviat.També ens queixem que a moltes comissaries la connexió a la xarxa
informàtica va molt lenta. Se’ns informa que es mirarà si el problema ve dels
equips informàtics en si o és degut al servidor de la pròpia xarxa que se
satura.
- Panells sindicals a l’ABP Segarra. Demanem si els panells sindicals es
poden traslladar de la sala de brífing, al passadís d’accés als vestuaris.
Aquesta demanda ve donada ja que la sala de brífing no s’utilitza. Com que
tots els sindicats presents ens posem d’acord en el canvi, la Cap
d’Administració pren nota i ho posarà en coneixement del Cap de l’ABP
perquè, si no hi veu inconvenient, doni permís pel canvi.
- Ús dels espais sindicals per part de l’USPAC, sindicat no representatiu al
Consell de la Policia. El CAT-ME posa en coneixement del Sots-cap de la RPP
que un sindicat no representatiu al Consell de la Policia, el sindicat USPAC,
fa ús dels espais sindicals per penjar els seus comunicats. La Cap
d’Administració de la RPP ens informa que, fetes les gestions oportunes amb
la SGRH, aquest sindicat no representatiu no pot fer ús dels espais destinats
a penjar informació sindical ni de cap altre espai. Tenim el compromís del
Sots-cap de la RPP de cridar l’atenció a la USPAC per aquest fet.
Quedem que la pròxima reunió serà aproximadament en uns 3 mesos.
Agrair a tots/es els/les efectius de la RPP per posar en el nostre coneixement
les inquietuds, deficiències, .... de la RPP per poder ser traslladades a
aquestes reunions.
Salut.
Albert Figueras Torné
Delegat del CAT-ME a la RPP i a la RPPO.

