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REUNIÓ REGIONAL RPPO SINDICATS I CAPS 

 
Primer ens congratulem del compromís que ha agafat el nou Cap de la Regió i de la 
seva predisposició per minvar els problemes regionals de la RPPO juntament amb la 
cap d’Administració. 

PUNTS REGIONALS GENÈRICS RPPO 
 

Planificació de reunions regionals: 
S’acorda per unanimitat que les reunions regionals seran semestrals en lloc de 
trimestrals. Per part de la nostra organització sindical, ens agrada més poder-les fer 
de manera trimestral, però des de la Regió ens comuniquen que si hi ha qualsevol 
incidència o necessitat, se’n pot convocar una, o comentar els punts que vulguem 
directament amb ells. 

 
Càmeres vigilància exteriors/interiors: 
Demanem si se saben dates de canvis de les càmeres de vigilància exterior de les 
comissaries de la Regió. 
Ens diuen que ja s’han iniciat els tràmits per fer factible aquests canvis i que en breu 
passaran els tècnics per les comissaries per realitzar el replantejament i substitució de 
totes les càmeres. 
 
Avaluació de seguretat a les comissaries de la Regió: 
El pla de seguretat que hi ha es va elaborar l’any 2016-2017, a l’actualitat,s’ha de fer 
una avaluació i revisió sobre seguretat pel que queda d’aquest 2019 i 2020. 
 
Descentralització d’activitats formatives: 
Ens comuniquen que cada cop hi ha més casos en què s’ha pogut descentralitzar la 
formació, així evitant haver de fer tants quilòmetres. També ens comunica el cap de 
Regió que es mirarà de negociar amb Talarn poder tornar obrir les galeries de tir per 
fer-ne les pràctiques. 
 
Pla d’hivern: 
Es demana poder fer un pla d’hivern tal com es fa un pla d’estiu a la costa. Els caps 
regionals ens comuniquen que mai s’ha demanat i que no és necessari perquè hi ha 
més serveis durant l’agost que no al període hivernal. Comuniquen que han demanat 
una bossa d’hores per tota la regió, a part de les de Naut Aran. 
 
Manca de roba d’hivern i calçat de qualitat: 
Ho demanem a totes les reunions i ens tornen a dir que no és un tema regional. No hi 
ha una data concreta de la reposició amb una possible nova uniformitat. Està pendent 
d’aprovació dels nous pressupostos i els canvis es farien de forma gradual. Tanmateix 
des dels serveis d’Administració, ens comuniquen que si els companys necessiten una 
reposició de vestuari o roba d’hivern, ho demanin al seu servei d’Administració i els 
serà lliurada. 
 
Garantir un caporal per torn de treball: 
Ens comuniquen que ara mateix estem sobre 2 o 3 caporals per sota de cobertura a la 
regió i que molts cops, és complicat poder assegurar la presència d’un caporal. Des de  
la regió, s’intenta que hi hagi un caporal per ABP i si cal, un cap de torn regional es 
desplaçaria. 
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Figura d’agent responsable: 
Demanem que aquesta figura sigui remunerada o compensada tal com un caporal cap 
de torn, sinó aquesta figura haurà de desaparèixer. Des de la regió ens comuniquen 
que estan gestionant amb Prefectura un estudi per poder compensar l’agent 
responsable. 
 
Dispositiu Toga: 
Demanem que aquest dispositiu el faci a parts iguals, tota l’ABP-CD, des del cap de la 
comissaria fins l’agent de porta, incloent-hi totes les especialitats (també regionals) i 
personal d’oficina (en especial, es fa èmfasi amb l’ABP de Tremp). Des de la nostra 
organització considerem que si un agent fa les funcions com a responsable de torn 
(figura de Sergent), un Sergent o Sotsinspector també pot fer la figura d’agent i estar 
al Toga fent relleus com la resta de la tropa que treballa a torns. 
Els efectius de trànsit no estan contemplats dins el Dispositiu, per l’elevada 
sinistralitat que tenim a les carreteres. 
 
Parc Mòbil: 
Com tothom sap, la flota de vehicles del CME fa llàstima. Han perllongat els rèntings i 
els cotxes cauen a trossos. Hem preguntat què haurem de fer amb aquests vehicles. 
Ens informen que a finals del 2020 hi haurà una remesa de rènting nova d’uns 
400/500 vehicles, i al 2021, a la primavera, una altra d’uns 600 vehicles més. 
Dubtem que els vehicles actuals arribin a aquestes dates. I sinó temps al temps. 
 
Denegació constant d’AP a diferents comissaries: 
S’estudiaran bé abans de denegar-los de manera automàtica. Si es necessita un AP 
per alguna cosa personal (comunions, bodes, problemes personals...) es farà el que 
sigui per poder-lo atorgar. 
 
Places amb segona activitat: 
Es demana als caps regionals que la Regió demani la contemplació d’aquestes places i 
sapiguem quantes places hi han o toquen a cada comissaria. 
 

A.B.P. TREMP 
Font d’Aigua: 
Ens comuniquen que a primers de setembre, van reparar la font: van treure pressió 
de l’aigua i així han evitat que el raig d’aigua caigui als endolls de la part posterior. 
 
Manca de relleus al Dispositiu Toga: Es demana que aquest servei l’efectuïn a 
parts iguals tots els efectius de l’ABP i que no torni a passar més que els efectius 
hagin d’orinar en una ampolla de plàstic o hagin de realitzar els àpats dins el vehicle 
policial. 
 
Trànsit: 
Es demana que s’evitin els desplaçaments per cobrir el sector de Vielha (si no és per 
necessitats d’un servei – requeriment -) i s’aprofitin aquests efectius per cobrir la 
comarca. 
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C.D. SORT 

 
Manca d’efectius/tancament de comissaria: 
Son coneixedors de la gran mancança d’efectius que hi ha a la comissaria i dels últims 
incidents que hi ha hagut. És una de les comissaries en què demanem que mirin els 
efectius que estan comissionats a altres llocs del territori, per tal de poder-los 
recuperar. 

A.B.P. VIELHA 
 

Taula de recepció de porta molt deteriorada (peixera):  
Desprès d’haver realitzat la queixa amb Administració, ens comunica la cap 
d’Administració que la taula, avui dia 7 d’octubre, ha estat substituïda per una de 
nova. 
 
Sistema de calefacció i aire condicionat no funciona bé: 
Ens comuniquen que demà, dia 8 d’octubre, comencen les obres a l’ABP, 
concretament a UI i Informació. A part, es farà una revisió genèrica de la instal·lació i 
es comprovarà el seu funcionament. 
 
Manca d’efectius de trànsit: 
Ens comunica el cap de Regió que s’ha demanat a Prefectura poder buscar un mini 
concurs, al qual es puguin presentar agents provisionals que es puguin dotar amb el 
curs de trànsit. Ara mateix hi ha dos efectius de trànsit de Vielha comissionats a 
Melles, i aquestes places no han estat cobertes. 
 
Demanem un vehicle radar (integrat al cotxe): 
Els companys només disposen d’un trípode i demanem que es pugui enviar un vehicle 
radar perquè els efectius puguin treballar des del seu interior degut a la inclemència 
meteorològica de la zona. El Comissari s’ho anota i ens comunica que ho demanarà. 
 

C.D. PONT DE SUERT 
 

Deteriorament de la comissaria (zona exterior-façana): 
Ens comuniquen del servei d’Administració que està licitat i la reparació anirà per 
diverses fases, també hi haurà una part que dependrà de la partida pressupostària. 
 
Cadires de porta amb mal estat: 
Ens comuniquen que totes les cadires han estat reposades i que la cadira que estava a 
porta, deteriorada i sense rodes, l’han baixat al magatzem del pàrquing i no es pot 
utilitzar. 

A.B.P. LA SEU D’URGELL 
 
Cimentació del lateral del pàrquing per a vehicles d’USC: 
Ens comuniquen que està licitat, pressupostat i que s’han fet gestions perquè sigui la 
primera comissaria de territori on es comencin a fer les obres. Per un tema de 
climatologia. 
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Etilòmetres digitals per a USC: 
Ens comuniquen que l’ABP de la Seu és l’única que no disposa d’etilòmetre digital i el 
motiu que ens donen és que sempre hi ha els efectius de trànsit treballant i son 
aquests els qui els han d’utilitzar en primera instància.  
 
 
Places de comissions de servei: 
Preguntem per què no surten les places que ocupen els agents ens comissió de 
serveis i quina és la seva durada. Els caps regionals ens comuniquen que la durada 
màxima d’una comissió de serveis són dos anys i no ens saben dir el motiu en concret 
de per què no surten a concurs o tenen més durada. 

 
Entrega de dossier de greuges: 
Un cop més, s’entrega el dossier de greuges (mancances i propostes) que hi ha a 
l’ABP, confeccionat pel nostre delegat de l’ABP. Algun dels seus punts han estat 
resolts i d’altres els resoldran i/o estudiaran.  
 
 
 
 
 
 
 
Aquest és el resum de la reunió regional de la RPPO. Si desitgeu saber més informació 
podeu contactar amb el vostre delegat de referència i us explicarà amb més 
profunditat tots els temes que s’han tractat. 
 
Us recordem que no espereu a la pròxima reunió. Si teniu queixes i/o incidències, feu-
les arribar al vostre delegat/da, contactant-lo/la d’immediat per poder solucionar tot 
allò que ens arriba i/o elevar-ho on pertoqui si és el cas. 
 
Val a dir, que hem vist una bona predisposició per part del nou cap de Regió, 
Comissari Esquius, juntament amb la resta de caps Regionals. Esperem que posin fil a 
l’agulla d’una vegada per totes i es pugui fer d’aquesta regió, una regió com les de la 
resta del territori!!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Seu d’Urgell, 7 d’octubre de 2019 
 


