COMUNICAT AL COLLECTIU
ASSUMPTE: MANCA D’EFECTIUS A PONENT I SITUACIÓ LÍMIT A L’URGELL
Companys/es, us informem que hem registrat un escrit tipus informe de 4 folis,
adreçat al secretari de Seguretat Pública (Sr. Delort), on expliquem la situació límit
que s’està constatant a certes destinacions de ponent.
La situació ha arribat a límits mai vistos que són realment preocupants. A l’informe
detallem la situació concreta, fent incís als números concrets que hi ha en algunes
destinacions de ponent com Tàrrega, Ponts, Mollerussa i Les Borges Blanques.
Hem fet constar també, el plus de la càrrega de treball que això comporta pels
agents allí destinats i com, en massa ocasions, els agents s’han de fer càrrec de la
responsabilitat que comporta ser el responsable del torn, sense que això es vegi
compensat de cap manera.
Hem intentat posar solucions, demanant l’increment immediat de places pel mes de
juny, ja que surten els nous agents de l’ISPC, i la dotació d’increment que
correspongui, per al proper concurs del 2010.
També hem recordat que abans que sortís aquest concurs d’enguany, això ja ho
vàrem demanar i el director Olmos va fer cas omís a la reivindicació.
Si us interessa tenir accés al mateix, no tenim cap inconvenient en què el pugueu
veure, però heu d’entendre que per motius de seguretat obvis dels companys/es que
treballen en aquestes destinacions, no el podem fer públic a la nostra web.
Destacar que avui mateix surt un article al diari Segre, de com a la població d’Altet
(nucli agregat a Tàrrega) els veïns s’han constituït com a “somatent” per vetllar a les
nits, després de massa robatoris reiterats els últims mesos.
Salutacions i esperem que aquest cop ens facin cas i no haguem de lamentar
més danys materials, ni personals de ningú.
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