REUNIÓ RPG 21/03/2018
(COMISSARI, INTENDENT, CAP ART GIRONA, REPRESENTANT ADMINISTRACIÓ
RPGI & REPRESENTACIONS SINDICALS)

Temes exposats:
TRÀNSIT:
· Tots els sectors ja tenen planificades les 85h de romanent per formació els dijous i dilluns d’R3;
serà a criteri del CAP de l’ART poder anul·lar aquesta formació per OP o causes excepcionals.
· La nova directriu de demanar els APs per Atri i a més enviar un mail corporatiu és, diuen, per tal
d’accelerar el procés, ja que l’Atri no els avisa quan algú sol·licita el permís. Els permisos es
gestionen segons els efectius a nivell d’Àrea, no de sector. Davant la problemàtica que genera
haver d’enviar un correu corporatiu i haver-se de desplaçar a una comissaria per tal de tramitar-lo,
s’arriba a l’acord de poder enviar el mail NO corporatiu, fent ús del mail particular per tal de poder
facilitar la tasca a l’OTEC i a la vegada sol·licitarem que l’aplicatiu ATRI faci algun tipus d’avís a
aquestes oficines de suport per tal que estiguin connectats.
· Davant el mal funcionament de les PDA’s i el retorn de les denúncies a paper, es pregunta sobre
la dotació de les tablets a les patrulles de trànsit però no hi ha data prevista per l'arribada
d’aquestes.
VISTA ALEGRE:
· Es demana un espai per als menors mentre estan a comissaria, diuen que no hi ha espai físic per
encabir-hi un lloc destinat a això. Que els protocols d’actuació en cas de malalties infeccioses s’han
seguit, tot i que es pot millorar.
LA BISBAL D’EMPORDÀ:
· Ens recorden que el desplaçament directe a Palafrugell és VOLUNTARI.
· L’intèrfon ja està arreglat tot i haver trigat 3 mesos a reparar-se.
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ARRO:
Revisaran la vàlvula termo-reguladora ja que no hi ha pressupost per fer doble canalització (aigua
freda/aigua calenta). A través de l’ajuntament s’ha aconseguit instal·lar un tatami per a formació.
Es demana tapar les tanques exteriors de l'edifici.
URMA:
Tornem a reclamar un vehicle de paisà, la resposta que ens donen és que la Urma és una unitat
uniformada, i els dispositius de paisà han de comunicar-se i sol·licitar el vehicle de paisà pel seu ús.
LA JONQUERA:
· Ens tornem a queixar de manca de seguretat; ens comenten que tornaran a ancorar els armers,
que l’ajuntament ha aprovat un pressupost per posar un vidre laminat per l’agent de porta/oac, i
una finestra de ballesta a l’entrada. Arribarà un sergent en comissió per fer tasques de coordinació
d’OAC. També ens informen que l’ajuntament ja té la part administrativa feta per a la construcció
de la comissaria.

 APLICACIÓ INCORRECTE DEL COEFICIENT AL DISPOSITIU ÀGORA:
Es tracta només d’un tema a nivell informàtic, que pel que sembla, ningú sap trobar la solució. I la
conseqüència queda relegada en detriment de l’agent.
El fet és que l’aplicatiu informàtic detecta que quan es treballa en cap de setmana ja sap que de
les 18h a les 22h s’aplica el coeficient a 1,25 i directament de les 22h a les 06h s’aplica el coeficient
a 1,50. El problema esdevé que en el dispositiu Àgora les jornades de 12h varen ser entre setmana
i HABEMUS PROBLEMA i que és impossible fer la correcció agent per agent.
Elevarem aquesta incongruència a Recursos Humans, Prefectura i si cal al Contenciós per tal de
reclamar que s’apliqui correctament el Decret Horari 146/1996.

 Està prevista l’arribada d’ 11 cadires noves.....per tota la regió!
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