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REUNIÓ REGIÓ POLICIAL PONENT. 17 de Juny 2020.
Us resumim els temes presentats per la 3SINDICAL en reunió telemàtica:
1.- Gestió de la crisi del Covid19:
A la regió hi ha hagut un total de 197 afectats: 123 per possible COVID-19 i altres 74 afectats com a
Personal Especial Sensible (PES).
Actualment dels 123, un total de 117 estan d’alta i s’han incorporat al treball.
Reconeixen la manca de material en unes setmanes inicials especialment complicades. Des de RPP es
va gestionar el material que es tenia, així com altre que es va comprar amb diners de la Regió.
Passat aquest període inicial, cada dilluns arribava el material i es procedia a la seva distribució.
En respecte a les mampares de protecció van arribar fa dues setmanes. La instal·lació s’ha realitzat als
llocs de treball que tenen contacte directe al públic (OAC, recepció,...) Actualment, s’està a l’espera de
rebre 457 noves mampares per tota la RPP, per a distribuir en llocs de treball on sigui necessari per
garantir les condicions entre treballadors/res.
Pel que fa la neteja:
- A les dependències. S’han incrementat les hores del personal de neteja en proporció a la
grandària de la comissaria i s’han establert reforços en canvis de torn. També s’han efectuat
desinfeccions puntuals a demanda davant possible cas positiu COVID. (s’exposa exemple de
neteja a fons cas comissaria Tàrrega el 28 de març)
- Als vehicles. Als vehicles de totes les comissaries s’han fet neteges setmanals, a banda, s’han
anat desinfectant a demanda de la operativa.
2.- Parc mòbil:
Es va distribuint el parc mòbil disponible a nivell regional. Hi ha hagut 10 vehicles de baixa (no
reposats) i això ha fet que algun destí com Ponts hagi vist com perdia vehicles que tenia assignats per a
ser redistribuïts. Són conscients de l’estat actual en què es troba el parc mòbil.
Dels vehicles nous que han d’arribar, no se sap quants arribaran a la regió. Per tant, la informació
segueix sent la que teníem fins ara 410 vehicles per a tota Catalunya amb previsió d’arribada a finals
d’any.
El proper 25 de juny tenim reunió del CSSL, on es debat sobre infraestructures i material on esperem
es puguin disposar de dades més actualitzades.
IMPORTANT: Recordeu que la seguretat vostra i la dels usuaris de la via pública és primordial.
Qualsevol deficiència observada al vehicle assignat, deixeu-ne constància en N.Inf., per seguretat no
l’agafeu, i feu-nos arribar incidència.
3.- Pla de seguretat dependències:
Sense entrar en detalls. Les càmeres de seguretat s’estan instal·lant a tot arreu.
S’ha demanat un programari nou per augmentar la qualitat de les imatges en alguna comissaria.
Ha arribat el projecte de la col·locació de pilones. Entre els propers canvis hi haurà la instal·lació de
portes corredores d’accés i botoneres, desconeixen terminis i ordre dels dos casos.
(Per informació més detallada, contacta amb delegat/da)
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4.- Previsió de terminis en la reforma de l’espai de l’antiga SRCO:
La proposta de distribució feta i mostrada en última reunió de febrer, segueix endavant.
Es va trametre a CSUCOT, aquesta a la Comissaria General Tècnica, i estan pendents de l’acceptació o
no. La zona de OAC i recepció s’estan fent algunes valoracions que podrien portar algunes
modificacions.
5.- Reposició de cadires:
Tornem a incidir. En reunió de febrer ens van informar de la previsió d’arribada a l’abril.
Exposen que demà dijous 18 de juny, hi ha previsió d’arribada d’aquestes i que entre aquesta setmana i
la vinent es faria la distribució.
En total seran 73 cadires de rodes i 33 d’oficina fixes.
6.- ABP Segarra / Urgell. Imputació horaris Conca d’Òdena.
Sobre la imputació horària, des de RPP diuen que no han rebut cap instrucció específica de la
SGRRHH. Exposen que des de RPP es limiten a complir les normatives establertes.
El cap de Rel. Lab. Sr. Manel Isaac present a la reunió exposa que ara mateix no hi ha cap modificació
per determinar una compensació.
De la RPP, Cervera i Tàrrega van ser les afectades. Des de la 3SINDICAL, continuem defensant que
cal establir una compensació als efectius que van estar treballant a la Conca d’Òdena en uns dies tan
difícils i amb el greuge de les condicions en què ho van haver de fer.
7.- Altres punts tractats:
- Mollerussa. Noves dependències. Tot segueix igual sense novetats i amb la greu manca d’espais a la
comissaria actual.
- Balaguer. S’ha aprovat el pressupost per arreglar porta del pàrquing.
- Sala 112 Reus. Tot i no pertànyer a Ponent les disfuncions que es produeixen afecten als indicatius
de Ponent. Des de regió es fa seguiment de les incidències, i setmanalment hi ha reunió amb el Cap de
Sala 112 Reus.
Des de Prefectura van dir que augmentarien efectius.
- Reposició vestuari. Durant la crisi es va creure que la reposició de vestuari no era una prioritat. Ara
s’han posat al dia de les comandes.
- Les fonts d’aigua. Estan precintades per ordre de Prevenció de RRLL pel tema mesures COVID.
- Videoconferències. Hi ha el projecte d’habilitar zones per fer videoconferències en totes les
comissaries.
Per finalitzar, no sempre hem de ser crítics.
En aquest cas, volem agrair als serveis d’administració de la RPP i aquells altres serveis que
hagin pogut ser-ne partícips, que definitivament s’hagin pogut instal·lar les lames a la façana i
els laterals de la comissaria de Lleida.
Esperem que aquesta obra reclamada per totes les organitzacions sindicals, pugui contribuir en
la millora de les temperatures de les dependències sobretot en el període d’estiu.

QUALSEVOL QÜESTIÓ, COM SEMPRE NO DUBTEU EN FER-NOS-LA ARRIBAR.
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