El 28 de novembre de 2013 s’ha realitzat una reunió de regió, els sindicats SPC, SME i
CAT-ME hem presentat de forma conjunta un seguit de temes per millorar aspectes del
servei i condicions laborals que a continuació us relacionen:
- AP's. Donat que només tenim 25 hores d’AP’s es demana que als serveis de planificació
siguin més flexibles en la seva concessió tenint en compte les necessitats dels agents i la
conciliació. La resposta ha estat que es revisara però que els números son els números.
ES DEMANA A TOTS ELS COMPANYS QUE DEMANIN PER ESCRIT ELS PERMISOS I
SI SÓN NEGATIUS, LES RESPOSTES PER ESCRIT. NO PODEM RECLAMAR RES SI NO HI
HA CONSTÀNCIA PER ESCRIT.
- Es demana que s'unifiquin criteris sobre qui ha de tenir la responsabilitat de
les Claus de la comissaria. Administració contesta que aquesta responsabilitat la té
el Cap de Torn.
- Es demana que es doni més formació als efectius de la Sala Regional. La
resposta és que ja s’està realitzant i que s’intentarà que es formi a tots els efectius de
sala. Hi ha una greu mancança d’efectius donada pel concurs de trasllats i concurs de Ld
que ha fet minvar molt el nombre d’efectius en aquesta destinació.
- Comuniquem que donat l’estat d'estrès d’alguns agents hem fet un estudi
de càrrega psicològica. Ens diuen que miraran la càrrega de feina que tenen. Com
sempre només es mira la feina quan l’important son les PERSONES. Companys
tenim comandaments que no es preocupen pel nostre benestar.
- De SRMN també es demana que es posi en marxa les recomanacions reflectides a
l’Informe de Riscos i Salud Laboral. SAUC només farà efectiu les recomanacions que fan
referència a la instal·lació, pel que fa a la uniformitat de cotó i soles de sabata de cuir
hauria de ser la Regió, la qual ha dit que no hi ha diners.
- Arran dels fets de CV es demana més formació per USC. Ens comuniquen que des de fa
un temps ARRO està realitzant un programa de formació (nocions) en tècniques de
control i enmanillament a Granollers, Sabadell, Badalona i Santa Coloma de Gramenet i
que es farà extensiva a la resta de la Regió. Formació que es realitza en hores de
romanent.
- Ha arribat munició per formació de tir i ens comuniquen que es disposarà de menys
munició, amb la qual cosa es farà més incís en practicar la manipulació de l’arma.
- Denunciem l’estat deplorable de les cadires. Ens comuniquen que van arribant i es
demanaran més.
- Es demana que dotin del material que manca a l’ARRO. Ens comuniquen que tots els
agents han de tenir 1 granota d’hivern, 2 granotes d’estiu i samarretes tècniques. Si no
és així que ho comuniquin i es facilitarà aquest material.
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