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87/2017                                                   

 
 
 
 

REUNIÓ REGIONAL RPP 29-06-17 
 
ABP LLEIDA 
 
-Porta d’accés a la comissaria de Lleida. Caldria mirar més per la seguretat al perímetre de 
la comissaria i a l’entrada (arc de seguretat, càmeres amb bona resolució, barreres,...) 
.-Seria necessari la instal·lació d’unes pilones als voltants de la façana. Ens diuen que estan 
pendents d’instal·lar les pilones, no posen data, així mateix ho faran a Cervera i Tàrrega. La 
porta d’accés funciona, o sigui la podreu tancar a les nits. Les càmeres es canviaran aviat, 
sense posar una data concreta. Altres aspectes els comentaré als brífings. 
  
-TIR: no planificar el tir després de sortir de nits, ja que els agents molts cops no es troben 
en les millors situacions psicofísiques per a fer front a unes pràctiques que requereixin tots 
els sentits al 100%. Tornem a presentar aquest punt per les queixes rebudes. Comissari ens 
diu que es va donar les ordres perquè no tornés a succeir. Des d’USPAC vam denunciar que 
es continua fent, quan us ho planifiquin ens aviseu i ho traslladarem. 
 
-Indignació dels agents vers el constant “maltractament” que reben, sobretot en la 
planificació del romanent en divendres i dissabte en torn nit, a Lleida i tota la RPP, i no tenen 
en consideració que aquests agents inicien torn de matí el dilluns a les 07:00h, això afegit a 
tots els torns de nits i caps de setmana que realitzen durant l’any fa empitjorar i molt la 
salut dels agents. Any rere any els agents de la regió es fan gran i venen més malalties 
sobrevingudes i altres, gràcies als torns, no és d’estranyar que la gent no pugui anar a 
treballar, per motius de salut !!!. El Comissari es compromet que no es planificarà romanent 
en dissabte nit si el dilluns tens torn de matí (últim cas el 24 de juny) Si us trobeu en aquesta 
situació ens ho comuniqueu i ho traslladarem, la resta del romanent diu que es farà quan 
sigui necessari pel servei. No hi estem d’acord que es faci sempre de nit. 
 
-Neteja deficient dels vehicles: després d’infinitat de queixes, i de portar-ho al comitè de 
Seguretat i Salut, l’administració ha canviat la cadència de vehicles/setmana i ara (des de l’1 
de juny) es faran el doble de vehicles per setmana. Si no funciona bé ens ho dieu. 
 
-OAC: en les passades reunions ens vau comentar que estava “ben encaminat” la petició 
sobre tindre un únic telèfon per a sol·licitar un advocat d’ofici, en quin punt es troba?. 
Després de demanar-ho 4 vegades consecutives, finalment veiem la llum el final del túnel,... 
Comissari ens diu que cap a la tardor estarà en marxa, hi haurà un únic telèfon per a trucar. 
 
-Tornem a preguntar si es farà, la nostra proposta, d’una persona fixa (torn tarda o matí) 
únicament per a tancar atestats?,...d’aquesta manera no traspassar aquesta tasca al torn 
de nit, ja que precisament és quan hi ha menys efectius. Ens diuen que s’ha parlat amb el 
cap d’OAC i no ho consideren necessari, ja que es tanquen el major número d’atestats 
possible i els que no es fan a les nits. Manifestem que s’han de desfer patrulles a les nits per 
a tancar atestats, i ens diuen que ha passat puntualment. Qualsevol queixa ens ho dieu. 
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-Denegació PAP’S cap de setmana del torn de nits. Continuem rebent queixes de les 
denegacions dels permisos (no fa falta les estadístiques, som conscient que “seran positives” 
el 90%). Ens diuen que no es deneguen per sistema, tot i que reconeixen que molta gent no 
els demana (lo qual denunciem des de fa temps, manca d’efectius als escamots). Deixem 
constància de casos que tenim amb 4 i 5 permisos denegats en nits. Companys/es feu-nos 
arribar les incidències, de manera privada, i així ho podrem demostrar. 
 
-Manca d’efectius a USC Lleida: ens fan arribar que cada dia són menys els que fan nits i 
per contra cada dia hi ha més gent a altres llocs. Casos que han estat únicament 2 o 3 
patrulles en caps de setmana per a cobrir tot Lleida i el Segrià, són números inexplicables. 
Ens diuen que mai s’ha deixat 2 o 3 patrulles planificades i que en tot cas “es deurà a 
l’absentisme”. La regió ens diu que no tenen més efectius i que fan el que poden. 
 
.-Ho enllaço amb propostes que hem fet anteriorment, cal deixar certs llocs de treball (grups i 
altres) per a agents que tinguin adaptacions mèdiques, segones activitats,... i els que ocupen 
aquestes places (totes USC) que vagin a ocupar una plaça a l’escamot que més ho necessiti. 
Ens diuen que ho traslladem a la DGP i que ho regulin des d’allà, i faran el que els hi diguin. 
Un mostra evident que hi ha poca voluntat de traure rendiment a la plantilla que tenim. 
 
-Manca PC’S U.I Lleida: ens comenten que durant el torn de matí no tenen suficients 
ordinadors per a treballar en els seus casos d’investigació. Dels 9 PC’S que hi ha, 3 estan 
reservats pels companys de grups com delictes informàtics, supervisió,... Ens diuen que en 
demanaran més PC’S, tot i que tenen els que venen assignats des de Prefectura. 
 
.-Així mateix, els mateixos companys/es d’U.I ens comenten que passa molta gent pel 
despatx d’investigació en comptes de fer-ho per la porta exterior, i dificulta la seva feina. Ens 
diuen que faran un recordatori a la gent. 
 
BORGES: 
 
-Custòdia detinguts: per la manca d’efectius que pateix aquesta comissaria, consideren que 
seria més eficient traslladar-los sempre a Lleida. Comissari ens diu que a priori les ordres són 
fer les diligències (actes, declaració,...) a Borges i posteriorment traslladar els detinguts a 
Lleida. Ara bé, si per a fer les diligències s’ha de desfer una patrulla, llavors portar-lo 
directament a Lleida, previ avís al Cap de torn de Lleida i SRC.  
 
-Agents als Q-3: els agents que no feien nits per qüestions mèdiques se’ls va posar al Q3, 
amb la explicació que era un horari legal i des de la comissaria ho volien fer així, en aquell 
moment eren el grup A (2 agents), el grup B (2 agents) i el grup C (1 agent). La sorpresa per 
la plantilla de Borges ha estat que un agent ha deixat de fer nits per temes mèdics i aquest 
NO l’han posat al Q3,...com és això? Comissari ens diu que és una qüestió operativa i el cap 
de la comissaria té aquesta potestat. Creiem que no és legítim fer distincions, i que ara la 
resta també voldran tornar al Q-5, companys/es demaneu-li al Cap, a veure què !!! 
 
PONTS: 
 
-Formació: agafar el vehicle policial des de Balaguer per a desplaçar-se fins a Lleida a fer la 
formació corresponent. Ens diuen que així s’ha transmès a Ponts, tot i que si a Balaguer no 
tenen vehicles disponibles, hauran de pujar a Ponts. 
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MOLLERUSSA: 
 
-Emmagatzematge de substàncies: contenidor de brossa a l’exterior, però tornava a haver-
hi marihuana dins d’una caixa de cartró al pàrquing interior. Ens diuen que s’ha fet un altre 
recordatori al Cap de la CD, tot i que la majoria de decomisos grans es destrueixen al lloc, ja 
que els jutjats ho autoritzen; aquest últim punt ha estat una petició històrica d’USPAC. 
 
TÀRREGA 
 
-Porta d’accés: s’ha denunciat en moltes ocasions la manca de seguretat de la porta, la qual 
no tanca correctament. Ens diuen que s’ha arreglat provisionalment i que s’ha de posar una 
de nova, encara no tenen la data exacta que es farà l’obra. 
 
-Fundes d’armilla de segona mà: volem deixar constància que NO estem d’acord en què 
s’entregui material de segona mà. Ens diuen que s’ha pogut canviar 2 dels 3 agents afectats, 
que aquestes fundes són netejades i revisades per la unitat d’armes. Des d’USPAC no 
aprovem que donin fundes utilitzades. 
 
-PC brífing trànsit: companys/es ens informen que s’ha retirat l’únic PC que teníem per a 
passar les novetats. Comissari ens diu que preguntarà per a saber que ha succeït. Restarem 
pendents de la resposta, i manifestem la necessitat de tenir-ne un. 
 
ARRO: 
 
-Inestabilitat horària: els agents continuen cobrint infinitat de serveis, la majoria fora de la 
regió, amb una manca d’efectius considerable a la unitat; molts dies en els equips de l’ARRO 
només estan 5 efectius, sent del tot insuficient. Això provoca que a la RPP molts cops no hi 
hagi cap equip operatiu, i els patrulles tinguin que fer quelcom sense el seu recolzament. El 
cap de l’Àrea ens diu que tenim raó en la manca d’efectius, tot i que des de la CSUCOT no 
volen enviar més efectius (provisionalment amb comissions), així mateix el cap té un 
concepte diferent al continu canvis d’horaris, continus canvis de torns,... Recordem que 
aquest fet fa empitjorar i molt la salut dels agents. Companys/es hem de dir prou !!! 
 
-Manca d’efectius a l’ARRO Ponent: així mateix van marxar molts agents que estaven 
comissionats, per lo tant van perdre molts efectius, com és que a altres unitats de l’ABP 
Lleida es van cobrir els forats de les comissions i aquí no ?. Adjuntem un informe on posem 
de relleu com podem solucionar quelcom fins al proper concurs. El cap de l’Àrea no vol fer 
cap canvi dels proposats, per la qual cosa ho elevarem més amunt. 
 
-Manca de seguretat i d’espai en els furgons: no estan preparats per a portar tot el nou 
material, amb seguretat, que s’ha rebut a les Regions (material molt bo), i això fa que per 
exemple es porti material escampat amb el risc d’impacte contra els agents en cas 
d’accidents. Ens comenten que “s’ha donat unes eslingues” i que és una solució provisional. 
Voldríem saber des l’Àrea quelcom més faran ?. Ens diuen que de moment no faran res més i 
que consideren que amb les eslingues ja hi ha la seguretat necessària. Ho elevarem al 
company de riscos laborals perquè valori una denúncia a Inspecció de Treball. 
 
.-Des de la SGRRHH ens van respondre que s’estaven plantejant de deixar aquest material a 
les comissaries i que es passes a recollir en cas de necessitat. Inadmissible la resposta, 
evidentment feta per algú que no viu la realitat operativa, “clar des del seu despatx”,... 
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REGIÓ: 
 
-Romanent: “costum” de la regió en planificar aquest romanent de nits i en esdeveniments 
assenyalats (festes majors,...) la nostra proposta, des de fa anys, sempre ha estat la 
mateixa, aquest romanent sigui per quan realment hi ha una manca d’efectius, i que no sigui 
de nits per defecte, d’aquesta manera no castiguem encara més la salut dels companys/es 
que en fan durant l’any. Observem poca voluntat, per part de la regió, de canviar res. 
 
-Armilles interiors i fundes, i guants antitall per l’ARRO i trànsit: Quin % de la regió manca. 
Ens diuen que s’ha repartit  el 97 % de les armilles i el 95% de les fundes. Guants antitall un 
80% repartits, excepte trànsit i ARRO que els donaran al 2018. 
 
ALTRES TEMES TRACTATS 
 
-Jutjats de Balaguer: s’ha denunciat la manca d’espai i de seguretat per a entrar i sortir 
amb els detinguts, a més a més l’ascensor per on s’ha de posar el vehicle policial s’ha 
espatllat fins a 3 vegades, l’últim cop el vehicle ha quedat atrapat fins a 4 dies, inadmissible 
i vergonyós. Ens diuen que s’ha proposat fer un accés per un lateral del jutjat, veure’m !! 
 
-Augment interns al CPP: han augmentat els interns des del tancament de la Model, tot i 
això, ens diuen no hi ha previsió d’augmentar els efectius destinats allà. 
 
-Hores extres a la RPP: ens diuen que l’únic punt de la regió és a Lleida (c/ major) i que el 
titular del POE A són les ARRO i en cas que no cobreixen les hores es donen a USC Lleida. 
Actualment s’estan donant poques hores a Lleida.  
 
-Efectius regió: ens diuen que totes les Àrees estan per sobre de la cobertura actual, tot i 
que reconeixen que manquen efectius, igual que a la resta del territori.  
 
-Climatització comissaries: abans de l’estiu i durant aquestes setmanes hem denunciat 
diverses mancances, totes han estat arreglades fins a la data. Ens diuen que alguns 
equipaments són antics i s’estan substituint. Així mateix, ens diuen que va fallar la màquina 
central de Lleida quan feia més calor, per això va pujar tant la temperatura de molts indrets. 
 
Per a finalitzar, vam fer arribar al Cap de la Regió, a petició de moltíssims 
companys/es de la RRP, la següent reflexió/pensament: 
 
“No se senten protegits i valorats pels seus caps policials i polítics, la gent surt cada dia amb 
l’únic objectiu de “no posar-se en cap problema i passa les hores” que li correspon treballar i 
cap a casa seua. Són conscients que si els succeeix quelcom rellevant, no surt ningú a donar 
la cara per ells, i en canvi si que vindrà la DAI a buscar-los-hi les pessigolles.” 
Si el nostre col·lectiu no se sent protegit i valorat, serà impossible remuntar aquest 
pensament i cada dia que passa els agents “es converteixen en més funcionaris”.  
 
“D’aquí que molta gent de Lleida i de la RPP estigui esperant les places d’APEN Ponent per a 
presentar-s’hi i acabar allà la seva carrera professional, lluny dels perills i riscos del carrer”. 
 

COMPANYS/ES CONTINUAREM TREBALLANT PER A MILLORAR TOTES AQUELLES 
MANCANCES DE LA NOSTRA REGIÓ I DEL CME. NO DEFALLIREM !! 
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