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REUNIÓ REGIONAL RPP 03-02-2022 
 
 

Incidències/peticions a les comissaries de la RPP: 

• Número d’efectius en pràctiques a la RPP i totals d’efectius a la RPP: 

Un total de 1059 efectius, 82 dels quals pertanyen a serveis centrals. De pràctiques 

0 Lleida; 10 Mollerussa; 7 Les Borges; 5 Ponts; 10 Balaguer; 12 Tàrrega; 8 Cervera. 

• Des d’octubre fins a la reunió s’han vist afectats, per la Covid, 288 agents a la RPP. 

• S’ha elevat la queixa que estan obligant a patrullar a companys/es amb 

adaptacions laborals per motius de salut, els quals entre d’altres limitacions els 

hi consta que “no poden restablir l’ordre públic”. Tot i això, els Caps consideren que 

aquesta limitació laboral no els impedeix sortir d’uniforme al carrer.  

Davant d’aquesta aberració, USPAC ho traslladarà al comitè de salut i farà quelcom. 

• La previsió és que abans de l’estiu arribarà la nova uniformitat. 

• “Guixetes”: que és lo model homologat. Ens emplacen a la comissió de material. 

• Màquina d’aigua: es ficarà en 1 mes, aprox., a les comissaries que faci falta. 

• Arxiu: ens desprendrem d’unes 2500 caixes de la RPP i l’empresa serà ARADOC.  

• Parc mòbil:  

o redistribució vehicles ve donada per la comissaria tècnica de planificació.  

o El nou vehicle del Cap de torn regional vindrà amb Surface.  

o Manca d’espai als mampara: s’ha traspassat a la CSUCOT, pendent resposta. 

o Vehicles 4x4: la regió ha demanat quelcom i no fan cas. Hi ha 1 vehicle per 

comissaria i 5 a la USC Lleida. 

 

• Tornem a demanar no realitzar Tir quan les condicions son extremes: diuen que 

s’ha anul·lat 5 dies per pluja i dos setmanes seguides per fred. No obstant, es parlar 

que amb la nova comissaria i galeria de tir de Mollerussa, estarà solucionat. 

• Millores comissaries vidres i altres: ens diuen que les peticions s’han d’elevar al 

CSSL o a la comissió d’infraestructures. 

• Canvis de treball a festa per generar romanent i així poder planificar a qui ja 

no té hores. Companys/es, estigueu al cas i si us ho fan, ens ho traslladeu. 

 

• Exempció de nits als 55: No Entenem perquè un agent que es vulgui acollir a 

aquest dret per edat... se’l coaccioni dient que si ho agafa haurà de sortir d’aquella 

unitat on presta servei i anirà a un escamot. És una vergonya el tracte que rebem. 
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ART Ponent 

 
• En general, el parc mòbil està envellit. I més específicament, ens van “encolomar” 

vehicles d’altres ART i resulta que tenim actualment vehicles amb 6 anys i sense 

data de renovació. És una vergonya que amb la quantitat de kms que fem a trànsit 

no tinguem vehicles en condicions. Pathfinder amb 8 anys. Vito amb 12 anys... 

 

• Canvi sector de trànsit: cap novetat al respecte. Ens confirmen que la comissaria 

de Mollerussa no preveu l’espai pels efectius de trànsit. Ens emplacen més amunt. 

• A trànsit tenim material obsolet i quan s’espatlla no hi ha manera què ens torni 

amb celeritat. Considerem que hem de treballar amb material adequat i lo millor 

possible, d'acord als temps actuals. L’administració regional diu que no pot fer més. 

Que ho passem a la comissió de material (ho hem fet). 

 

USC/Comissaria Lleida 

 
• Queixes hores extres (ORIS), sobretot per la manca de transparència del sistema 

que fan servir a l’ABP. Hem proposat adaptar altres sistemes, però la resposta 
continua sent que no ho veuen viable.  

 

Repartiment H.E: Ens diuen que ve marcat i a l’ABP ofereixen tot lo que poden. 
 

• Regeneració plantilla. Veient la proposta de les bases pel C.G i les places ofertes, 

ens sembla insuficients per a la USC de Lleida. 

 
• Romanent torn nit i cap de setmana. Torns de vacances injustos pels efectius dels 

escamots. No tenim prou en treballar els caps de setmana i festius de l’any, que 
com a “premi” ens posen els divendres i dissabtes de T/N durant l’estiu. ÉS UNA 
VERGONYA. I denota que qui ens planifica està còmodament en el seu despatxet 

sense patir a la seva salut el fet de fer torns i nits. A més, sempre fent les vacances 
al juliol i agost, quan la resta ens hem de repartir per tots els cicles. 

 
No ens han respost, ja que consideren que s’ha tractat en altres reunions. 
 

Recordeu companys/es, quan us posin aquest romanent i us creï una ansietat 
incompatible amb el desenvolupament de la funció policial, heu d’adreçar-vos 

als centres de salut de l’ICS.  
 

• Dutxes i aigua calenta: punt repetit en moltes reunions pel pèssim funcionament. 

Ens diuen que s’ha pogut arreglat substituint una peça que s’havia trencat. 

 

• Caporals fixes a l’OAC, proposem un Q3. La regió diu que si surten suficients 

voluntaris, ho faran. No obstant ens emplaça a parlar-ho amb l’ABP, ja que la 

intenció inicial seria cobrir TOTS els torns. 
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• Manca d’espai al pàrquing: diuen que es va establir un criteri fa anys i que no el 

volen canviar. Per a la regió, té el mateix dret el personal d’administració que els 

policies. De vegades, algú s’oblida que estem a nivell 4 i els policies som objectius.  

Aparcament de bicis: es faran 10 places més. Abans eren de motos.  

 

• Canonades de la Comissaria en mal estat: s’han embossat diverses vegades. Ens 

diuen que volen posar assecadors de mans per substituir lo paper de mans. 

• Climatització (planta baixa): ho venim denunciant cada any. És una mostra evident 

que les comissaries estan mal fetes i no aguanten les temperatures extremes que 

tenim a Ponent. S’ha instal·lat una cortina d’aire al “holl”, i diuen que s’han disminuït 

les corrents d’aire fred. A l’ACD hi ha prevista una actualització de l’aire... 

• CPP: calefactors i radiadors per pal·liar el fred intens de les pèssimes instal·lacions 

que treballen els mossos. Ens diuen que estan en procés de substituir quelcom. 

• Adequació espais comissaria: hi ha la redacció del projecte i així al juny poder fer 

alguna modificació. Obres i altres: l’informe està elevat a la ESGAS perquè es doni 

tràmit a totes les peticions. Vestidors: cap novetat. Modificació i ampliació dels 

locutoris d’OAC: ens diuen que no està previst per a aquest 2022, per discrepàncies.  

• Vehicles de paisà amb quasi 8 anys. Per quin motiu tenim cotxes tan antics ? Ens 

diuen que en breu es canviaran. 

 

• Tornem a elevar la queixa per la manca d'espai i sobretot manca de taules i 

ordinadors per treballar a la U.I del Segrià. Quan es farà una reubicació d'aquesta 

unitat ?. Ens diuen que quedarà resolt amb la reubicació d’espais. 

 
 

 

Balaguer 

 

• Problemes amb l’aigua calenta: diuen que era molt complex. El pressupost està 

aprovat i en breu es farà la reparació. 

• Proposem que es canviï la ubicació de l'OAC o bé es faci una adequació, ja que és 

l'únic despatx de comissaria que es rep gent i en canvi no té finestra, ni ventilació 

natural, ni llum natural. Ens diuen que ho tenen previst i es faran canvis. 

 

• L'aire de la recepció no va bé del tot. A més, fa molta pudor tot i que els de 

manteniment fan quelcom. Ens diuen que s’ha obert una altra incidència. 
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Mollerussa 

 

• Comissaria nova: cap novetat al respecte, segueix els terminis previstos. El canvi 

de decret serà abans de l’estiu per entre d’altres qüestions poder crear l’ABP. 

• Mòduls: de moment estem a la planta baixa i aquest trimestre iniciar obres per 

l’adequació d’espais. 2a planta durant el 2022. 

 

Les Borges Blanques 

 

• Aire espatllat i problemes caldera, novament. És una vergonya i indignant les 

instal·lacions que tenim. Ens diuen que a dia d’avui, sembla que està resolt.  

 

• Ens diuen que les marquesines estaran instal·lades abans de l’estiu. 

 
 

Tàrrega 

 

• Vestidor dones, el qual és un “zulo”: ens diuen que els informes estan fets i es 

troben en mans de la CSUCOT perquè ho accepti i es traslladi a infraestructures. 

 

 

Cervera 

 

• Els problemes de la temperatura s’estan “atenent”. Estarem pendents que així sigui.  

• ACD: La zona on està l’agent de custòdia no té l'extracció d’aire. Es posarà un 

extractor de males olors. S’excusen dient que fa 20 anys no era obligatori. 

 

Ponts 

 
• Finestra menjador: reiterem la demanda. Estan a l’espera de la CSUCOT. 

  

 
 

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S 

 
Lleida, 09 de febrer de 2022 
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