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USC LLEIDA 
 
• Manca de seguretat en el servei Mòdul: els Caps són coneixedors dels incidents 

del 02 i 05 d’agost; han demanat que facin les millores necessàries. Per motius 

obvis no ho expliquem públicament, si algú vol més informació ens ho demaneu. 

 
• Romanent torn nit i cap de setmana: fa anys que planifiquen TOT el romanent 

de nit i en cap de setmana als membres dels 5 escamots de la USC. Tot i que des 

d’USPAC s’ha proposat diferents opcions, vostès no fan res per a modificar-ho i per 

a compensar aquesta càrrega; alhora que reduiríem el maltractament vers aquells 

efectius que realitzen tot l’any nits, fan festius, fan cap de setmana,... 

 
Per si no ho saben, hi ha un gran malestar dels efectius vers la O.S de Lleida. De 

fet, la gent n’està fins als nassos de la denegació sistemàtica dels PAP’S en cap 

de setmana, en festius, en Torn de nits,... 

 
A USPAC ens agradaria veure a qui planifica romanent un dissabte nit a companys 

que dilluns comencen a les 06:00h, fent-ho ells dia si i dia també. El principal 

problema és, el de sempre, qui planifica ja no se’n recorda del càstig i desgast per 

la salut els torns de nit i aquests canvis bruscos d’horaris (si és que n’han fet,...) 
 
Resposta Comissari: bla bla... bla bla,... resumint, CAP VOLUNTAT de canviar ni 
millorar res de res. Companys/es, us volem recordar que si us trobeu malament 

de salut, heu d’adreçar-vos a un centre mèdic (I.C.S) per a ser atesos. 

 
• Formació i romanent: graella per a apuntar-se de manera voluntària durant l’any 

policial. Responent que no tenen cap inconvenient en fer-ho.  
 

• Deteriorament comissaria: estan caient les rajoles de les parets, “igual que bufa 

el vent”. Quina acció es farà al respecte?. Resposta Administració: s’ha traslladat a 
l’Àrea de Planificació i Infraestructures del Departament i en aquests moments la 
reparació de les rajoles es troba en procés de tramitació. 

 
• Vinils comissaria per a evitar l’enlluernament dels companys/es de la peixera. 

Administració diu que la col·locació de proteccions solars al hall de la comissaria de 
Lleida està inclosa en un “RAM”. No especifiquen data de l’obra. 

 
• Sala Regional: greu manca d’efectius. El cap de la RPP diu que és cert, però que 

no tenen més efectius per a destinar-hi. Hi ha 67 efectius destinats i la “cobertura” 
marcada per la Prefectura és de 64. No saben res més del tancament de la SRC. 
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MOLLERUSSA I BORGES 
 
• Quants efectius tindrà la nova U.I ? El Comissari diu que mentre no hi hagi un 

espai habilitat, amb garanties, no es farà cap oferiment públic ni hi anirà ningú. La 
U.I serà similar a la de Cervera i Balaguer, en quant a efectius i funcionament. 
 

• MENA: continuem patint aquests trasllats i les comarques sense efectius. El 
Comissari diu que tenim raó, però que és un greu problema a nivell de cos i la RPP 
no té cap marge. Espera que en breu s’acabin els trasllats. 

 

CERVERA 
 
• Vestidors dones: al comitè de seguretat i Salut Laboral de 29 de juny ens van dir 

que no s'ampliaven els vestidors de la comissaria de Cervera perquè a la RPP no 
ho trobaven prioritari. Cada Regió disposa d’uns diners assignats i a la RPP van 

considerar que l’obra dels vestidors no són una prioritat.  
 
La Cap d’administració Regional diu que no és cert. USPAC considera que algú 
menteix. El que és ben cert és que els vestidors continuen sense arreglar. 

 
• Obres Clima: moltes queixes sobre les obres, les quals es poden qualificar dignes 

de “Pepe Gotera i Otilio”, o sigui UN NYAP. Administració diu que van haver-hi 
“complicacions” i resulta que al final era una gotera d’una canonada.  

 
• ABP Segarra/Urgell, assignació hores extres: Cap RPP diu que són pel POEA i la 

prioritat és que les faci l’ARRO. En cas que en sobrin, les ofereixen a l’ABP. 
 

TRÀNSIT 
 
• Controls fora de sector: rebem moltes queixes al respecte, tant del sector de 

Tàrrega com el de Lleida. Els efectius es desplacen fins a 30 kms fora del seu 

sector, deixant sense patrulles el sector pertinent. A més, quan surt un 

requeriment, el temps resposta augmenta i molt.  

Resposta Comissari: són directrius de la Divisió i que ho continuaran fent. 
 
• Animals a la via: s’ha fet alguna avenç per la retirada ?. Resposta: ara mateix 

s’estan activant (SRC) veterinaris i li giren la factura al titular de la via, ja que no 
tenen un servei habilitat per a la recollida d’animals, sobretot gossos a l’autovia. 

 
• USC cobrint serveis de Trànsit per la manca d’efectius operatius de l’ARTP. 

Diuen que és cert, però que ara mateix no poden fer-hi res més. 
 
• Quants efectius de cara al proper concurs ? Tant a Tàrrega com a Lleida. 

Resposta: no tenen cap dada prevista, o no ens la volen dir. 
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REGIONAL 
 

• Manca neteja interior dels vehicles: Continua el mateix problema, de fet rebem 
MOLTES queixes al respecte. La cap d’administració continua dient que aplica el 
protocol marcat per la DGP. Ho seguirem denunciant, tantes vegades com calgui !! 
 

• Laboratori UTPC: continuem rebent les queixes dels companys que hi treballen. 
Diuen que era un problema de la màquina de clima i que després ja estarà. 
 

• Tasques agent porta: excepte a Lleida, a la resta de comissaries només hi ha un 
agent, al qual se li encomanen diverses tasques que li resten disponibilitat per a 
fer la seva funció real (vigilància i custòdia de l’edifici). No entenem per quin motiu 
se li encomanen tasques d’OAC, i més quan hi ha infinitat d’efectius dintre de la 
comissaria que no han de fer vigilància de l’edifici, ni mirar càmeres,... El 
Comissari diu que ho revisaran. Companys/es, si succeeix el mateix, aviseu-nos. 

 
• Romanent nits: com en altres ocasions, continuem reclamant que a la RPP no es 

planifiqui per “costum” en cap de setmana ni de nits. Resposta: bla bla bla bla,... 
 

• Segones activitats i adaptacions laborals: demanem que comencin a revertir 
aquesta situació i els llocs que són per gent en 2a activitat o adaptacions laborals, 
els comencin a ocupar. I aquells/es que ocupen aquestes places i no tenen cap 
limitació física, passin a ocupar altres llocs operatius. Som la regió amb la mitjana 
d’edat i antiguitat més alta del CME; serem la 1a regió que arribarà al COL·LAPSE.  
 

• Agent unipersonal a porta: excepte a Lleida, la resta de comissaries hi ha un 
únic efectiu en tota la comissaria, sobretot durant el torn de nit. Demanem que 
mai s’obligui a quedar-se un únic company, per seguretat.  
 

• Empresa manteniment: qui la tria aquesta? Diuen que ho fan a nivell de 
Catalunya i que es fa per concurs públic (ara és ILERFRED). Demanem quins 
controls es realitza sobre l’empresa? Diuen que tenen reunions periòdiques.  

 
Incident (ex. Tàrrega) on se’ls ha trucat en cap de setmana per una avaria i no 
han respost ni han tornat la trucada. Ens sembla lamentable. Diuen que a 
l’empresa no li consta aquesta trucada en qüestió. Sabem que és mentida !! 

 
• Arc seguretat per l’accés a la comissaries i millora de la seguretat. Ens diuen que 

tot està elevat a la comissió tècnica de seguretat. 
 

• PAP’S i Permisos varis: ens tornen a traure la estadística dient que s’han donat 
2481 PAP’S i només 273 denegats a tota la RPP. Companys/es, demaneu els 
permisos per l’atri, en cas contrari no queda registre de les denegacions. 
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