REUNIÓ SINDICAL 31/05/2010 A LA RPTE
De les demandes fetes amb anterioritat per part dels comandaments s’ha fet un
comunicat intern amb unes normes bàsiques per a l’assignació de les hores extres.
Recordeu que demanàvem transparència i publicitat.
Efectius per al 2010
Després de fer palesa una vegada més la manca d’efectius a la RPTE hem estat
informats que la previsió és de que aquest estiu vinguin uns 25 agents en pràctiques
per a tota la RPTE. No es farà cap canvi d’estructura a cap Àrea o Unitat del que
s’està duent a terme a hores d’ara.
Company agredit a Amposta
Hem estat informats que el company agredit ara fa uns mesos a Amposta ja es troba
en actiu i el CME el defensarà com cal. Ànims David !!.
Quadrant agents OAC Tortosa
El canvi que han sofert els agents de la OAC de Tortosa ha estat decisió del Cap de
l’ABP de Tortosa, dins de les seves competències d’autoorganització i gestió. Es creu
que així es pot treure un millor profit dels efectius i la tasca encomanada.
Material divers
Es demanda més o nous materials per a diversos grups de treball, (ORC, Rural, ....), i
som informats que tenim el material de dotació que ens correspon i no se n’espera més.
Solapament a la RPTE
Es demana informació de si s’efectua el solapament a la RPTE, s’informa que si el
solapament és una franja de temps per a acabar de deixar el torn de treball sortint
net. La jornada de treball efectiu no finalitza fins a dos quarts de 3, d’11 o de 7 de
cada torn.
Es demana a Administració si és possible fer gestions per a facilitar als mossos saber
els conceptes extraordinaris o addicionals cobrats i anotats a les nomines. No es
descarta en un futur poder-ho fer però, no pot concretar dates. Actualment
s’’està treballant per a poder consultar el full d’hores mensual dins de la PGME.

Es demana a Administració saber com estan les cortines/estores que han de protegir
del sol i enlluernaments al despatx del Cap de torn de Gandesa. Es posaran
properament.
Es demana informació de com estan les obres de la nova comissaria. Ens informen que
ja està en la darrera fase i que l’entrega és prevista en breu. Es preveu poder fer el
trasllat durant el mes de Juliol.

La propera reunió regional s’ha fixat per al 20 de setembre de 2010, aquest cop sí
serà a la comissaria nova.
Per a qualsevol dubte o aclariment,

Albert Figueres i Mario Carrobé
Delegats Territorials del CAT-ME a RPTE

CATalunya, 3 de

juny de 2010

