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07/2018                                                   

 
 

REUNIÓ REGIONAL RPP 17-01-2018 
 
REGIÓ 
 
� 1-O: vam rebre infinitat de queixes durant el dia 1 i la seva vigília. A posteriori encara 

més, sobretot després de la “pillada” dels que estàvem “abandonats” als col·legis, molts 
d’ells sense vehicles, sense portàtils, sense relleus, veient com carregaven la G.C o CNP,... 
Per si això no fos suficient, després va venir la DAI i va començar a citar a companys de la 
Regió. Ens diuen que tenim raó, i que a ningú li va agradar el que va succeir aquell dia. 
 

� Cronos: s’han de millorar moltes qüestions, ja que hi va haver diversos problemes. Diuen 
que s’ha de treballar per a millorar quelcom que va fallar.  

 
� Compensació Àgora: que resten a l’espera de la DGP, i que aquells/es que no vulguin 

realitzar els dies blaus planificats, que no hi posaran problemes. USPAC denuncia que la 
majoria d’agents de la regió passaran el límit de 1680h/anuals, en cas que no es pagui.  

 
� Comunicació Indisposicions: Hem tingut alguna “disfunció”. Segons la última instrucció 

(la 6/2017) s’ha de comunicar al Cap de la Unitat o comandament corresponent (telèfon, 
correu electrònic,...). Amb un antelació mínima d’1 hora. Segons instrucció no s’ha de 
trucar ni a la SRC, ni a la porta de la comissaria per a apuntar-ho al llibre. Demanem un 
correu electrònic específic per a comunicar totes les absències. 

 
Ens diuen que tenim raó i que ho regularan mitjançant comunicat intern (C.I). 
 

� PAP’S NADAL: un any més, rebem infinitat,... diversos agents i caporals amb la màxima 
puntuació no han pogut realitzar cap període, suposadament, per la manca d’efectius en 
els escamots/torns/patrulles no podem gaudir del nostre dret a fer permisos en dies 
festius i caps de setmana. La resposta de sempre: que tenim raó, però que succeeix 
perquè les vacances tenen prioritat,... És Indignant,... clar, els escamots “paguen la festa” 
 

� Armilles interiors i fundes: tenim diversos companys/es que no hi ha manera que rebin 
la seva armilla. Ens diuen que hi ha 6 agents sense armilla, que els hi passem TIP’S i 
miraran quelcom. Que al 1r trimestre haurien d’estar totes repartides. 

 
� Guants Anti-tall Trànsit i ARRO: que no tenen cap novetat i ho preguntaran. 

 
� Eleccions Parlament 21D: s’ha aplicat el coeficient pertinent a tothom ?. Ens diuen que 

sí. Companys/es si detecteu alguna incidència ens ho feu saber. 
 

� Formació i romanent: graella perquè la gent s’apunti de manera voluntària durant l’any 
policial. Ens diuen que s’havia fet i s’apuntava poca gent, tot i que ho podrien tornar a fer. 

 
� Permisos denegats: S’han demanat un total de 5419 sol·licituds i només tenen 250 

denegats (4,6%). Companys/es, això ens demostra que no demanem tots els permisos 
per l’Atri,... canvieu els hàbits i no aneu a Suport a preguntar, demaneu-lo i que consti. 

 
� Indignació dels agents vers el constant “maltractament” que reben, sobretot per la 

denegació constant dels permisos. Així com la planificació del romanent en divendres i 
dissabte en torn nit, a Lleida i tota la RPP. Diuen que es planifica en cap de setmana 
perquè hi ha més operatius i és quan tenen menys efectius. Ja ho veieu, així ens 
agraeixen que fem tot l’any torns i caps de setmana,... posant-nos més festius de “premi”. 
No patiu, que ells no vindran a cobrir els efectius. Una vergonya !! 
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� Pla de seguretat: que la tramitació està feta i ja s’estan fent visites dels tècnics per a 

licitar les obres de millora. Per exemple pilones a les comissaries que no tenen. També es 
millorarà el sistema de càmeres. Demanem si arreglaran les barreres i el perímetre?. Que 
no en saben res i ho preguntaran. 

 
� Canvis horaris via WhatsApp: deixen clar, des de la Regió, que no és un sistema vàlid, 

per lo tant aquell que sigui convocat per aquest sistema i no hi vagi, no passarà res. 
 

� Formació Tàser: que iniciaran el curs, primera tongada, un total de 90 efectius de la 
RPP. S’inicia el 29 de gener la formació, la faran els Caps de Torn (^^) i (^). De moment 
no preveuen fer-ne a cap agent, tot i que si algú fa de responsable, es podria plantejar. 

 
� Absentisme laboral: de mitjana a la RPP són 80 al mes. Al desembre han estat 360. 

 
USC LLEIDA 
 
� Caps de torn: caporals que han d’assumir aquestes funcions, sense ser compensats de 

cap manera i genera un gran malestar. Que intentaran millorar-ho i que sempre hi ha hagi 
un sergent per torn, així doncs, es cobriran entre ells. No volen compensar als caporals. 

 
� CPP, cadires de la Sala: denunciem que no són les que marca la normativa, i que 

“l’abocador” de cadires del C.P. No són ergonòmiques, en canvi les que tenen els 
funcionaris de presons, SÍ. Diuen que tenim raó i no són cadires dignes, però que els 
funcionaris tampoc en tenen, USPAC ha comprovat que sí. Farem escrit de denuncia. 

 
� Seguretat portes C.P: per qüestions seguretat no fem públic aquest punt.  
 
� Males praxis O.S/Cap d’USC-ABP: Infinitat de queixes sobre les males praxis de l’O.S. 

La resposta de sempre: que donen els permisos que poden i no és cert que deneguin per 
defecte les nits i festius. Considerem que és indignant la situació i la resposta dels Caps. 
Si qui denega els permisos, fessin nits, festius i caps de setmana ho veurien diferent. 
Companys/es, tramiteu els permisos per l’ATRI, tal i com diu la normativa. Que constin !!.  

 
� Neteja deficient vehicles: continua el problema, el qual s’accentua moltíssim quan plou 

o hi ha boira. Els cotxes fan angúnia de veure. Diuen que es fa així per directrius des de la 
DGP, i que han augmentat la cadència a Lleida. Considerem que el sistema no funciona. 
 

� Manca d’efectius a USC Lleida: cada dia menys efectius que fan nits, caps de 
setmana,... Quin faran des de la regió per a solucionar la manca de patrulles operatives  ?  

 
Ho enllaço amb propostes que hem fet anteriorment, cal deixar certs llocs de treball per a 
agents que tinguin adaptacions mèdiques, segones activitats,... ens agradi o no, la 
mitjana d’edat puja i cada cop hi haurà més dolències/adaptacions laborals. Que tenim 
raó, però que hi ha els efectius que hi ha. Es comprometen a revisar-ho.  

 
� Climatització OAC: hem dirigit diverses queixes sobre el problema en la climatització 

dels diferents locutoris de l’OAC. Al l’hivern fa molt fred, i a l’estiu no es pot respirar. 
Diuen que tenim raó i que estan treballant per a millorar-ho a la planta baixa. 
 

� Repartiment Vacances USC: demanem que es faci per puntuació de tota la Unitat (o 
sigui tothom d’USC) i d’aquesta manera evitem que “alguns” amb menys puntuació facin 
millors períodes que els agents dels escamots. Ens diuen que consideren inviable fer-ho 
així, ja que després haurien de cobrir els espais buits,... Elevarem escrit a la SGRRHH. 



 

3 

 

 
 

 
USC BORGES I MOLLERUSSA 

 
� Trasllat menors: Borges és la gran afectada, però de retruc se’n ressent la CD de 

Mollerussa, ja que infinitat de dies a les dos comarques queda una única patrulla o 
directament cap. Queda clar que el sistema/protocol NO funciona, voldríem saber qui pren 
les decisions de fer els trasllats a determinades hores?. Diuen que la decisió la pren lo Cap 
de Torn Regional, i tenim raó que és un gran problema. Per aquest motiu s’ha realitzat 
una esborrany, des de la RPP, de modificacions en el protocol de menors. 
 
Demanem que en torn de matí realitzin els trasllats altres que ni tinguin que donar 
cobertura, d’aquesta manera no deixem les comarques sense patrulles operatives. 

 
� Trasllat detinguts a Lleida: per núm. d’efectius ho poden assumir, ja que a Borges i 

Mollerussa, la majoria de torns són patrulla única. Diuen que així es ve fent i, si algun cop 
no es pot, és perquè a Lleida no hi ha custòdia oberta. Que ho revisaran.  
 

� Manca d’espai: Els vestidors fan pena, no s’hi cap, estem amuntegats. Caldria ampliar-
lo. Lo mateix passa amb el menjador, no s’hi cap. Assumeixen la manca d’espais tant a 
Borges com a Mollerussa, en aquesta última les obres de la nova comissaria no es 
preveuen fins a finals del 2020, com a mínim. Que no poden fer res des de la Regió. 

 
USC BORGES 

 
� Arma llarga Borges: Cada vegada que s’agafa l'arma llarga per a fer el perímetre (cada 

torn 3 vegades al dia, als relleus) fan apuntar al llibre d’entrades i sortides,... quan és el 
mateix caporal que ho fa i per tant innecessari fer totes aquestes anotacions. Que 
traslladem la nostra proposta al Cap de Borges. Així ho farem. 
 

� Neteja vehicles: en tota la comarca no hi ha cap lloc on netejar-los. Diuen que no és 
cert, ja que hi ha un rentador exterior i es paga amb diners. Ho comprovarem. 

 
ARRO 

 
� Bossa d’hores: Els agents operatius, aquest 2017 han fet un gran esforç i per tant han 

treballat moltes hores pel nivell d’altera 4, pels atemptats, Àgora,... Ara, els volen que 
demanin els permisos per hores acumulades, o sinó la O.S ho planificarà de facto. No ho 
trobem adient ni ètic, i més quan en aquesta mateixa unitat hi ha “alguns” (tothom sap de 
qui parlem) que tenen centenars d’hores a la bossa. Ens diuen que no s’obligarà a ningú a 
fer-ho al gener, però que les directrius són que la gent vagi demanant permisos. 

 
� Quadrant de Vacances específic: els companys/es de la unitat van traslladar la queixa 

als seus Caps i O.S, ja que consideren que la planificació anual de l’ARRO es basa sobre el 
7x7, en canvi no els van deixar triar els cicles sobre el 7x7 (Q2) i els van obligar a triar 
sobre l’annex genèric, la qual cosa els va crear un greuge important. Que des de la regió 
no poden fer-hi res, ja que ve regulat des de la Subdirecció. Admeten que s’ha de millorar. 
 

� Publicació Vacances: Els efectius de l’Àrea em comuniquen que cada any s’ha d’esperar 
de manera excessiva a la publicació de les mateixes. Diuen que es publicaran dins del que 
marca la normativa, i qui fa vacances al febrer ja se li ha comunicat.  
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TRÀNSIT 
 

� Annex específic vacances Q-10, ja que els cicles no s’ajusten. I sobretot els períodes 
ben fets. Ens diuen que no poden fer res des de la regió, i que ve regulat per la DGP. 
  

� Q-5 Tàrrega: gran manca d’efectius al sector. Amb el Q-5 els torns quedarien coberts de 
millor manera. Ens diuen que tenim raó i que des de l’ART s’ha demanat a la Divisió.   
 

� PDA'S: els tàctils, les bateries, els carregadors,...no van bé. N’estem farts de portar un 
material tan lamentable. Que tenim raó, i que estan a l’espera que el SCT posi les tablets. 

 
� Parc mòbil: els vehicles comencen a estar fets malbé, Cauen les senyals i traven la 

safata, ja que el topall de darrere està trencat des de l’estiu i no ho arreglen,... Ens diuen 
que hi ha 3 vehicles amb problemes a les safates i estan pendent de ser arreglats. 
Companys/es, feu-nos arribar, d’immediat, totes les deficiències que trobeu. 

 
� No arriba la roba operativa: companys/es que ha estat fa any i mig esperant material. 

Canvis de talla,... diuen que ara mateix no tenen constància de cap incidència, tot i que 
són conscient que ha succeït. Companys/es quan us ho trobeu, ens ho feu arribar a l’acte. 

 
� Controls fora de sector: mes d’agost i setembre vam enviar queixa al Cap de l’ART, 

però res a canviat. Controls planificats molt lluny del sector de referència, i més tenint en 
compte que som patrulla única. Ens diuen que és cert, i que miraran d’ajustar-ho millor, 
però que hem de tenir visió d’ART,... no tant de sector. És evident que qui respon a 
aquests punts està assegut en un despatx i no ha de fer 200 kms “extres” en un torn de 
nit per a anar a cobrir un accident. Tot per no fer baixar l’estadística i continuar uns anys 
més “escalfant” la cadira. És una vergonya. Elevarem un escrit a la DGP. 

 
� Manca d’efectius ART: volem que es demanin places al proper concurs, ja que tenim 

pocs efectius a l’ART. No ens saben dir les places que ens podran demanar. 
 
CERVERA 

 
� Cobrir vacants U.I: vam enviar un escrit al Comissari, indicant la greu manca d’efectius 

(3). Ens diuen que no s’ha presentat ningú. Que faran oferiment de 2 places vacances als 
efectius de fora de la regió, si des de Prefectura ho autoritzen. Ho seguirem d’aprop.  
 

UTPC P 
 
� Obres laboratori: moltes queixes durant les obres. Estan pendents de resoldre temes 

burocràtics per a enllestir les obres, i intentaran deixar anar a fer visita als sindicats. 
 
SALA 
 
� Manca efectius, denegacions permisos: és cert, però que hi ha baixes, reduccions, 

permisos,... Mínims establerts: M-8, T-8 i N-5, per sota es deneguen permisos.  
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