
114/2018 

 

 

1 

 

 

REUNIÓ REGIONAL RPPO 09-10-2018 
 
Per començar aquesta reunió, el nou Intendent Cap de la Regió es presenta als 
assistents i ens explica d’on ve i quins són els seus objectius dintre de la Regió. Ens 
diu que fa molt poc que ha arribat i que s’intenta posar al dia el més ràpid possible. 
 
Informació administració: 

� Ens informen que entre la setmana passada i aquesta estan fent la posada a 
punt de la calefacció de les diferents Comissaries de la Regió. 

� Ens diuen també que l’any vinent donaran el segon crac de dotació. 
 

REGIONAL 
 

Vehicles de la “casa” per anar a judici: USPAC demana que les persones que 
estan citades a judici, en dia laboral, puguin gaudir d’aquests vehicles. L’administració 
diu que NO, que segons la Instrucció 19/2012 deixa molt clar que només és com la 
última opció i sempre i quan sigui mínim 3 agents els citats al judici per compartir 
vehicle. Companys/es, si necessiteu vehicle de la casa, no deixeu de demanar-lo. 
 
Un caporal per torn: Proposem que, com a mínim, hi hagi un caporal per torn, 
sobretot en torn de nit. Des de la Regió se’ns diu que ho estan intentant i, que no hi 
hagi caporal, passa molt poques vegades. 
 
Quan es tancarà any policial 2017? Des d’administració ens contesten que es 
tancarà quan l’Àgora quedi llest i arreglat. 
 
Manca de roba d’hivern i de material adient: Des d’USPAC denunciem que els 
agents destinats al Pirineu, no estan ben equipats. Des d’administració se’ns remet a 
la Subcomissió de materials. També ens diuen que des de la Regió sempre han fet 
mans i mànigues per solucionar aquest greuge.  
Ens emplacen al nou vestuari, però amb l’agreujant que aquest no està previst que 
arribi fins el febrer de 2020. Busquem solucions i hi destinem una partida 
extraordinària a solucionar això? La seguretat i la salut per davant de tot!! 
 
Marquesines pels vehicles tant personals com policials: Administració ens diu 
que no està previst ni planificat en cap pressupost. Companys/es, des d’ USPAC us 
animem a que si veieu “que segons qui” aparca dintre del recinte de comissaria, 
vosaltres ens ho poseu en coneixement i farem quelcom al respecte; Prou privilegis !  
 
PGA: demanem la supressió d’aquest sistema injust d’avaluació. A part, si algú t’ha 
d’avaluar, ha de ser qui ha treballat amb tu al carrer i no una persona que no fa torns 
i que no sap res de res de tu... Ens diuen que no tenen constància que passi. Se’ls hi 
remarca que a alguns llocs ha passat. I ens responen que hi posaran fil a l’agulla. 
 
Màquines de “vending”: s’han canviat totes les màquines de la Regió o només s’hi 
ha canviat el plafó davanter ?. Responen que se n’han canviat molt poques, ja que a 
la gran majoria tan sols s’ha canviat el frontal. 
 
Patrulles unipersonals: Recordem que estan prohibides en nivell 4 i que a molts 
llocs en fan. Ens diuen que en són coneixedors i que totes són “voluntàries”. Des 
d’USPAC us diem que NO. La vostra seguretat i integritat és el més important. Si us 
obliguen a fer-ne, truqueu-nos i nosaltres ho elevarem a on faci falta! 
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ABP TREMP 

 
Vehicles paisà a comissaria: Demanem sobre la disponibilitat que hi ha dels dos 
vehicles de paisà que no es fan servir mai. Ens informen que el Jeep ja no existeix i 
que el SEAT és de la delegada del Govern a Pirineus i que no es pot fer servir. 
Nosaltres preguntem: No seria un vehicle adient per fer servir per anar a judicis en 
dies de treball i no haver-hi d’anar amb el propi vehicle? 
 

CD SORT 
 

Manca d’efectius: denunciem la greu manca d’efectius d’aquest estiu i, sobretot, en 
dates assenyalades. La resposta dels Caps Regionals és que ja en són coneixedors 
d’aquests extrems, i que com es va actuar en aquestes determinades festes és el 
procediment ordinari i que ja es fan dispositiu addicionals. No és això Caps Regionals, 
estem de sort que mai passa res, i resem perquè així segueixi, però no es pot 
treballar amb tants pocs efectius quan hi ha tanta aglomeració de gent. 
 

ABP VIELHA 
 

Manca efectius trànsit: denunciem que no es poden ni cobrir tots els torns de 
treball amb efectius de la mateixa ABP. La sorprenent resposta dels Caps Regionals és 
que “és el què hi ha”. Es treballa amb el què es disposa; no poden portar-hi més 
agents cap allà; Quan hi ha alguna cosa ja ve alguna dotació d’un altre lloc. No és 
això Caps, ni aquesta havia de ser la resposta. Som la Policia de tots els catalans, de 
la gent de l’Aran també i es mereixen un servei de qualitat com a la resta del territori. 
 

CD PONT DE SUERT 
 

Obres pendents de realitzar: quan realitzaran les obres que resten pendents de 
millora?. L’administració respon que estan totes fetes i que no queda cap obra per 
executar. Companys/es, feu-nos arribar tot el què quedi per a arreglar, ja que els hi 
enviarem un correu electrònic i veuran que tenim raó i que encara queden obres per 
realitzar. Hem de treballar amb les millors condicions possibles!! 
 
Aigua calenta: quan estarà solucionat?. L’administració diu que ja n’hi ha; el 
problema de pressió és extern i que ja s’ha parlat amb l’ajuntament perquè entre tots 
puguin arreglar-ho. S’està buscant la millor solució possible per aquest problema. 
 

ABP PUIGCERDÀ 
 

Porta exterior: com està el tema de la molla que fa que no tanqui bé la porta d’accés 
a la comissaria?. Ens informen que ja està arreglada. Des d’USPAC comprovem que 
no és certa aquesta informació, ja que fa més d’un any que estan mirant de regular 
bé la porta. La nostra opinió: “i si no és problema d’ajustar o no, i si el què s’hauria de 
fer és col·locar una molla que anés en concordança amb el pes de la porta?”  
 
Protecció als vidres exteriors: Demanem posar uns vinils o uns estors que 
impedissin veure-hi dintre la comissaria, des de l’exterior. Ens diuen que tot això està 
al Pla de Seguretat de la Comissaria i que s’està mirant. Pel què entenem, no serà una 
actuació ràpida, que va per llarg. Tot i així, companys/es, no ens cansarem de 
demanar totes i cadascuna de les mesures de seguretat que cregueu necessàries. 
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Porta accés a dependències des del vestíbul: demanem posar alguna mesura de 
seguretat per a impedir l’accés a l’interior de la comissaria a qualsevol ciutadà que 
estigui al vestíbul. Per sorpresa nostre ens diuen que si, que està previst que en no 
massa temps es posi una mesura de seguretat per impedir l’accés a dintre 
dependències de qualsevol ciutadà que no estigui autoritzat. 
 

ABP LA SEU D’URGELL 

 
Canvi càmeres videovigilància: Ens informen que aquest canvi serà a nivell de tot 
el territori i que es farà en dues “tongades”, una el 2019 i l’altre el 2020. Es posaran 
noves càmeres i nous sistemes de gravació amb una lata resolució. 
 
Cimentació lateral pàrquing: denunciem el pèssim estat del pàrquing lateral de la 
comissaria de La Seu, fa molt temps que ho fem, massa. I per fi es posa data a la tant 
reivindicada millora, aquesta es farà al llarg del primer semestre del 2019. 
 
Robatori amb força bicicleta company: Des d’USPAC demanem poder aparcar les 
bicicletes dintre de les dependències policials, en algun lloc que no destorbin. 
L’administració respon que, actualment, hi ha un Comunicat Intern que prohibeix 
estacionar aquests vehicles tant al pàrquing, com al magatzem, com a dintre de la 
comissaria. Un cop fetes les obres, estudiaran si es poden deixar al pàrquing exterior. 
 
El Cap de la Regió es compromet a buscar i trobar a curt termini un lloc on poder 
estacionar aquests vehicles.  
 
Senyors de l’administració, tot són ganes de fer les coses, aquí el Cap Regional els ha 
donat una lliçó. No tot és blanc o negre, hi ha molta gama de colors intermedis. 
 
Per a finalitzar, ens agradaria informar-vos que USPAC ha fet la petició perquè a cada 
Reunió Regional hi assisteixi un Cap d’ABP de les diferents Comissaries de les Regió. 
Així, si hi ha alguna problemàtica d’ABP es pot tractar de primera mà sense 
“intermediaris”. Això s’està fent a les Terres de l’Ebre amb molt d’èxit. 
 
També recordar que els PAP’S s’han de demanar, sempre. Encara que sapiguem que 
no ens el poden donar, entrem a l’ATRI i demanem-los. Sinó, després, els “números” 
que ens presenten són falsos i no ens serveixen per reivindicar ni la manca d’efectius 
ni la denegació constant dels mateixos. 

 
 

 
Catalunya, 15 d’octubre de 2018. 
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