REUNIÓ SINDICAL CAPS RPPO-ADMINISTRACIÓ I SINDICATS.
El passat dimarts es va dur a terme la reunió regional a La Seu d’Urgell amb els caps regionals i
d’Administració i els sindicats.
Els temes tractats van ser els següents:
- La manca de comandament a la CD d’El Pont de Suert. S’ha assignat a un Cap (Sergent) i a un Sotscap
(Caporal) que farà les funcions també de Cap d’OAC.
- Els efectius a la RPPO queden com en anys anteriors. Per pal·liar la manca d’efectius es mantindran les
hores estructurals per a intentar minimitzar la manca d’efectius; a Puigcerdà es mirarà de fer un canvi de
quadrant i l’ARRO quedarà amb la mateixa manca d’efectius.
- Els criteris pel PGA 07 venen donats des de Barcelona i des de la Regió no s’han donat directrius per
puntuar.
- Quan hi ha hores estructurals suficients es gestionen des de cada ABP, en cas contrari es gestionen
directament des de la Regió. La Regió disposa d’un programa informàtic que gestiona l’atorgament dels
serveis Nansa. Al ser serveis regionals s’ofereixen a tots els efectius de la RPPO. S’ha dividit l’any policial
en dos períodes (gener-juny i juliol-desembre) i en cada període es comença de zero en quant al nombre
de serveis Nansa efectuats.
- Es demanen motocicletes de muntanya per a l’ABP de Puigcerdà. S’informa que a l’ARRO de La Seu
d’Urgell n’hi ha que infrautilitzades. Tampoc es disposa de material per a l’ús de les motocicletes
(guants, protectors d’esquena, etc.).
- La granota d’hivern i l’anorac de l’ARRO de La Seu d’Urgell estan pendents de valoració per part de la
Comissió de Vestuari. Els criteris d’utilització de la granota o del xester ve donat per la característica del
servei a realitzar (granota en cas de DEC’s, manifestacions, etc. I xester en cas de donar suport a USC).
- Es comenta la realització per part d’ARRO del servei valisa tot i estar mancats d’efectius. Ens diuen que
la valisa ordinària ja es realitza per part d’una empresa. Per la resta quedarà sol·lucionat de cara a
aquest novembre.
- Servei de porta. Es fa referència a la quantitat de feines encarregades (vigilància del perímetre,
recepció dels ciutadans, telèfons, introducció de les fitxes d’hotels, etc.). Es proposa que es lliuri aquest
servei de feines secundàries.
- El Grup Rural està condicionat pels efectius diaris, si n’hi ha prous es manté però si hi ha mancança es
pot arribar a desmuntar per a cobrir altres serveis.

- A l’ABP de Puigcerdà alguns vehicles tenen els pneumàtics gastats. Es mirarà aquest fet i es
sol·lucionarà. Per part del Rènting no hi ha cap problema en quant al canvi de pneumàtics tantes
vegades com sigui necessari.
- A cada comissaria hi ha cadenes disponibles de cara a les nevades.
- En referència a la Grip A i a altres malalties. Properament el Departament informarà dels seu protocol.
De totes maneres es demanen dispensadors de desinfectant bacteriològic.
- Ja s’han realitzat les corresponents queixes en quan al fet que a la RPPO no es poden fer les revisions
metges de la campanya de salut 2009.
- Es posa en coneixement que a l’ABP de Puigcerdà les finestres d’OAC tanquen malament i que la
climatització no funciona correctament. Ens diuen que miraran de sol·lucionar-ho.
- Durant aquest hivern es faran proves en situacions extremes amb models de guants antitallantipunxada per tal de donar-los de dotació.
- Còmput de la nocturnitat. Ja ha quedat sol·lucionat al modificar-se el programa de computació
horària.
- Els temes aportats pel CAT-ME han quedat posposats ja que per un problema amb el correu electrònic
no es van rebre amb temps suficient per a ser parlats. Ja informarem de les respostes a aquests temes.
Agraïm a tots/es els efectius de la RPPO el fet de posar en el nostre coneixement les seves inquietuds i
la problemàtica de la Regió.
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