REUNIÓ CAPS & SINDICATS A LA RPP
(23/06/2010)
Aquesta reunió ha estat la primera de tots els sindicats amb el nou Cap de la RPP
Comissari Figuera, en la que després de la presentació oficial ha passat a detallar
com li agradaria que fossin les reunions.
- Tindrem reunions quadrimestrals, tot i que qualsevol sindicat pot adreçar-se
abans per tal de poder tractar afers puntuals i/o que no puguin esperar.
- Diu voler reunions productives. Nosaltres també.
- Ha demanat que li féssim cinc cèntims de com veiem els sindicalistes la RPP i
quina percepció en té la societat lleidatana.
Se li ha dit que els moss@s volen treballar sabent que no els hi buscaran
problemes per això.
Se li ha dit que els moss@s estan preocupats per la greu manca d’efectius
i de recolzament en cas de necessitat.
Se li ha dit que anys enrere hi havia suficients efectius per a donar un
servei de qualitat i seguretat òptim, a dia d’avui, això no és així.
Se li ha dit que hi ha installacions desfasades i amb noves necessitats per
tal de portar a terme la feina encomanada.
Se li ha demanat unificació de criteris regional, el que es pot fer en una
comissaria no es fa en una altra.
S’ha demanat transparència i informació del que passa a la Regió.
Se li ha fet saber que la societat té la percepció segons li toca, el que ha
pogut resoldre el seu incident, pot dir que som bons i el que no té tanta
sort pot dir el contrari, però si hi hagués més efectius, més pròxims, si la
societat veiés reduït el temps d’espera, el temps de resposta, si veiés
vehicles i agents fent atencions preventives la visió podria ser positiva.
Ens ha fet saber que vol canviar les maneres de fer a la RPP i que les incidències
que es poden solucionar des de a l’ABP no cal que li arribin a ell i, en cas de no ser
possible, que ho elevem.
Després hem tractat diversos punts aportats pels sindicats:
- Manca d’efectius i previsió per l’estiu 2010. A banda del dèficit d’agents que
pateix el Cos, ens informen que d’ençà del mes d’agost de l’any 2009 a dia 20 de
juny s’han incorporat a la RPP 31 agents. Molt lluny d’aquells 40 (2009) + 50
(2010) que va comprometre algú.

- Que serveis com l’Aeroport d’Alguaire i Baix Segre es portaran a terme amb Hores
Extres.
- Agressió a dos companys de l’ABP-Segria. En pocs dies hi ha hagut dues
agressions a companys de l’ABP-Segria. Es demana informació al respecte i ens
manifesten que han parlat amb ells i que s’estan recuperant, un té el nas trencat i
intervingut quirúrgicament i l’altre una luxació d’espatlla. Han posat el servei jurídic
a disposició dels dos agents per tal de fer les reclamacions oportunes.
- Millores al Camp de TIR. S’ha procedit a fer petites millores tot i que l’espai
tancat i la portada d’aigua resten pendent d’una resposta administrativa segons han
fet saber els gestors de l’espai.
- Protocol del CP. S’està treballant en un nou protocol que ha canviar la manera
de treballar dels agents de USC i del Centre.
- Material i Installacions. La Cap d’Administració ens informa que a part de les
garjoles de Balaguer per adequació a la ISO no es preveu cap gran obra a la RPP
per la situació econòmica. Les demandes d’obres per goteres en diferents
comissaries segueixen el seu curs.
El fons de material que disposava la RPP s’està esgotant i no hi ha hagut comanda.
La propera reunió ha quedat convocada pel proper dimecres 20/10/2010, a les
10:00 hores. Anirem informant.
Encoratgem als companys de la RPP que continueu informant-nos de les incidències
en el vostre lloc de treball per així poder-ho posar en coneixement dels caps de la
regió.
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