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REUNIÓ REGIONAL PONENT (RPP) 05-04-2018 
�  
 
Per a començar, voldríem mostrar el nostre rebuig total al canvi d’horari imposat 
per part del Sots Cap de la RPP, el Sr. Dalmau. No s’ha volgut escoltar als 
companys/es afectats ni als seus representants !!! 
 
 

ARRO 
 
• Canvis constants de planificacions: com ja hem denunciat en diverses ocasions, 

persisteix en el temps un maltractament constant vers els efectius operatius 
d’aquesta unitat. Ens responen que això ve derivat dels successos que hi ha a 
Catalunya. USPAC no hi està d’acord i farem altres accions, un cop ho parlem. 
 

• Hores extres: estem rebent infinitat de queixes sobre la manera de distribuir-les, 
i sobretot que hi ha una manca de transparència. Així mateix, voldríem saber quin 
és el sistema que es fa servir per a assignar les hores, el VAR-15? O quin sistema? 

 
Aquí ni ens responen i ens deriven a parlar-ho directament amb el Cap de la Unitat 

 

USC LLEIDA 
 

 
• Les cadires d’OAC/Porta/Custòdia,... estan deteriorades i trencades. Ens diuen 

que en són conscients del problema i en quan arribi la comanda les canviaran. 
 

• Tornem a demanar que es posi un Arc seguretat per l’accés a la comissaria. Ens 
responen tenen presents les peticions d’USPAC i que està demanat (juntament 
amb altres qüestions de la seguretat de l’edifici policial) al febrer de 2017 a la 
Comissió de seguretat i esperen que el posin aviat.  

 
• Segones activitats, perquè uns a “llocs privilegiats” i altres no, quin és el criteri 

que es fan servir per a adjudicar una plaça ?. Un cop més fan pilotes fora i fan 
resposta institucional: es miren les aptituds de la persona, si se li pot adaptar un 
lloc a la seva unitat i després tot això es parla amb la persona en concret. 

 
• Neteja interior patrulles, continua el problema. S’apunta al full de servei i 

continuen bruts durant dies. Ens responen que segueixen els criteris marcats per la 
DGP i que es netegen 20 vehicles/setmana. Us demanem que quan us els trobeu 
bruts, ens informeu al moment i nosaltres ho traslladarem on pertoqui. 

 
 

SALA 
 
• Manca d’efectius: hi ha dies on únicament han treballat 2 agents al torn de nit. 

Dies de 3 i 4. Així NO es pot treballar. S’hauria de reforçar, ja que els agents no 
poden fer permisos per manca d’efectius. Ens responen que tenim raó, però que no 
saben d’on treure efectius, que si els agafen d’un altre lloc tampoc ho solucionen.  

 
 
 



 

 

 

2 

 

PONTS 
 
 
• Que la comissaria disposi d'un desfibril·lador extern automàtic (DEA). El DEA 

hauria de ser de dotació de la comissaria a part del que en el futur pugui comptar 
el vehicle policial a conseqüència de la introducció de la TASER.  
 
Aquest DEA faria que la comissaria fou un espai “cardioprotegit” per tots els seus 
treballadors. Aquesta mesura, s’hauria d’introduir a totes les comissaries del 
territori com a mesura de prevenció de salut laboral. Ens responen que tenim raó, 
però que hem de fer la sol·licitud al C.S.S.L. Doncs així ho farem. 
 

• Que hagi detectors de fums i centraleta antiincendis a la comissaria per prevenir 
possibles incendis. Caps d’administració responen que no estan obligats a fer-ho, 
ja que la normativa diu que l’edifici ha de tenir un mínim de 2000 m2. I la 
comissaria de Ponts només en té 570 m2. Farem la gestió amb riscos laborals. 
 

• 2 mossos fixes en tots els torns, sobretot a les franges horàries que no hi ha 
gent d’oficina. Hauria de ser un a Porta i l'altre a l'OAC, per seguretat dels agents i 
per prevenció de riscos laborals, donat que si ha hagués una urgència mèdica, cap 
company podria donar avís si només es queda un efectiu a Porta com succeeix ara. 

 
Sots Cap regió respon que no contemplen deixar 2 agents fixes a la comissaria, 
perquè consideren que no és necessari. I ens diuen que ho traslladem al C.S.S.L, si 
considerem que per prevenció de riscos correspon ser dos. Ho elevarem al comitè. 
 

• Augmentar efectius, ja que només són 5 efectius/escamot. I entre permisos, 
vacances i altres,... sempre són 3 o 4 efectius treballant. Això dificulta molt el 
gaudiment dels PAP’S, hores acumulades,...  
Ens responen que en són conscients de la manca d’efectius a Ponts i a molts altres 
llocs de la Regió, però que “no disposen” de més. No saben d’on treure’ls.  
 

• Les pudors del clavegueram de la comissaria molts habituals i reiteratives.  
Ens diuen que és cert, però que fa poc es va enviar el camió per a fer la neteja del 
clavegueram i que en breu no hauria de fer pudor. Fan incís que l’empresa de 
neteja va trobar “massa paper” i per això s’embossa,... 
 

 

TRÀNSIT 
 
• PDA’S no van de cap manera. Manca de cables, fallen les bateries,... Quan 

tindrem les Tablets ?. Responen que tenim raó, però no tenen cap novetat dels 
terminis. El 16 de març es van tornar a demanar al S.C.T, pendents de la resposta. 
 

• Telèfon per a caporals/responsables en torns que no hi hagi P-50. A USC en 
tenen, en canvi a trànsit hem d’utilitzar el mòbil personal, per quin motiu ?. Ens 
responen que ho gestionen i en breu ho faran com hem demanat. 

 
• Reposició dels llums rotofrash (aquells plans estil lapa) que portem als pentax. 

Molts estan trencats i no hi ha cap reposició. Resposta: Que no hi ha més material 
a l’ART, està pendent d’arribar i ho tornaran a reclamar a la divisió. 
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• Més cons als sectors per a poder tenir tots els vehicles amb suficients cons. Tenir-
ne més dels alts de sempre, ja que a les vies ràpides els cons petits NO es veuen. 
Resposta: que tenim raó i els cons de “2 pams” són més visibles. Que no hi ha més 
material a l’ART, està pendent d’arribar i ho tornaran a reclamar a la divisió. 

 
• Companys/es em diuen que s’hauria de fer una Reunió anual dels/les 

formadors/es de Mobilitat Segura. Resposta: que es farà com hem demanat. 
 
• Manteniment del parc mòbil (a Tàrrega no hi ha ningú i a Lleida 4 persones, 3 

d’elles adequades). Igual un dels dos del sector se’n podria fer càrrec. O si ve una 
persona adaptada donar-li aquesta tasca. Resposta: que tenim raó i per això, de 
moment, baixarà 1 cop/setmana 1 agent des de Lleida per a fer el manteniment. 
Si fos insuficient, baixarà 2 cops/setmana.  

 
• Controls d’alcoholèmia: s’han de fer amb seguretat. I no ser menys de 2 

patrulles per a efectuar-lo. En tots els torns, però sobretot a la nit i quan no hi ha 
llum solar. “Alguns” dels P-50 “forcen” a les patrulles a fer-ho sense les garanties 
òptimes de seguretat. La seguretat ha de ser lo primer, per sobre de tot. 

 
Resposta: els controls s’han de fer amb seguretat i si succeeix quelcom, que 
anotem dia, hora i lloc de control i ens ho passeu per a fer-ho arribar al Cap ARTP. 

 
 

REGIONAL 
 
• Formació de l’ARRO cap a la resta d’operatius sobre com realitzar els controls 

amb seguretat i ben senyalitzats. En aquesta formació s’explica als agents com fer-
ho amb seguretat i que lo ideal seria un màxim de 3 controls/dia i que aquests no 
superin els 30 minuts. Per un costat rebem aquest formació i per altra banda se’ns 
planifica, efectius de trànsit, controls estàtics de 1.5 i 2 hores de durada. En  
jornades diàries on tenim 5 controls d’1h. O de vegades 4 controls de 1.5 hores. 
 
Resposta Sots Cap RPP: confia en el “bon criteri” del Cap de l’ARTP i que la regió 
no farà res. Per part d’USPAC no hi estem d’acord i ho elevarem a riscos laborals. 
 

• Àgora: s’està preguntant a la gent quin sistema volen fer, però no se’ls explica res 
al respectem, sobre quan es pagarà, quins coeficients ens posaran,...  
Resposta Cap adm.: no tenen més informació de quan, què i com,... només saben 
de les graelles i que això ho porta la DGP i ells apliquen els criteris marcats. 

 
• Comunicació Indisposicions: a la passada reunió regional vam exposar quelcom 

al respecte, s’ha avançat en buscar una solució ?. Ens diuen que tenim raó i que 
abans d’acabar el mes buscaran la fórmula per a solucionar-ho. 
 

• Armilles interiors i fundes: en van arribar de noves a la regió per aquells que no 
la teníem, però encara en falta alguna. Quan arribaran ?. Ens diuen que manquen 
6 armilles i 12 fundes. No tenen data prevista d’arribada. 

 
• Formació i romanent: graella perquè ens apuntem de manera voluntària durant 

l’any policial. Es va comentar a l’altra reunió, s’ha pres una decisió al respecte? 
 

Ens responen que ho tornaran a penjar, a Lleida segur. I si la gent ho vol ho faran 
extensiu a la resta de Comissaries de la regió.  
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• Romanent nits: com en altres ocasions, continuem reclamant que a la RPP no es 
planifiqui per “costum” en cap de setmana ni de nits per “regla”. Ens diuen que a 
la Regió no es fa per costum, però que és cert que a Lleida es planifica tot el 
romanent en nits i caps de setmana, per “necessitats de servei”. 
 
USPAC ha proposat tenir la graella de voluntaris pels dies assenyalats i que 
aquells/es que hi vagin a treballar se’ls apliqui un coeficient. 

 
• Tir: els companys/es ens continuen demanant que aquest es planifiqui en la 

jornada laboral, tal i com fan aquells que fan l’horari de dilluns i divendres. I en el 
seu defecte la setmana de festa posterior als matins. No pot ser planificar un 
dimecres a les 8 o 9:00 hores, quan has sortit de nits el dilluns a les 06 o 07:00h. 
 
Resposta: que a mesura de lo possible es fa així, però que si per calendari han de 
convocar a gent després de nits, ho fan a partir del dimecres. Companys/es com 
sabeu, qui ens planifica fa anys i anys que NO fan nits, per lo tant ells no 
pateixen res. Quan us planifiquin després de nits ens ho dieu i sobretot feu N.I. 
 

USC BORGES I MOLLERUSSA 
 
• Trasllat menors: Borges és la gran afectada, però de retruc se’n ressent la CD de 
Mollerussa. Es va comentar a l’altra reunió, s’ha avançat quelcom en aquest aspecte ? 
Ens responen que en breu els trasllats es faran en origen, per la qual cosa a la regió 
“no sortirem afectats”. I en principi, en breu, tancarem el centre de Juneda. 
 

BALAGUER 
 
• Vehicles ITV desfavorable: exposem a la reunió que 2 vehicles els han tombat 

la ITV per un problema de la documentació. Resposta: que és cert. 1 d’ells ja està 
solucionat i l’altre resta pendent d’un certificat de la DGP i en breu estarà. 
 

ALTRES PUNTS TRACTATS 

 
• Manca seguretat comissaries: entre enguany i el 2019 es començaran a 

millorar aquestes qüestions tan importants i tan sol·licitades per tothom. 
Substitució de càmeres, pilones, barreres, avisadors acústics, Arc de seguretat,... 
 

• Subsòl Balaguer: la regió resta a l’espera de rebre l’informe pertinent i en 
conseqüència actuaran en un sentit o l’altre. Des d’USPAC ho vetllarem. 

 
• Laboratori UTPC: Falten unes comprovacions sobre l’aire que surt i entra. 

 
• Vestidors Lleida: hi ha un problema endèmic d’espai i per tant han sol·licitat a 

l’Ajuntament un permís per a fer obres i ampliar l’edifici. Pendent d’autorització. 
 

• Efectius amb adaptacions laborals, 2a activitat i malalties cròniques a la RPP:  
 

- 245 malalties cròniques.    - 24 en 2a activitat 
- 85 adaptacions laborals.   - 19 companys/es T.B.S 
- 8 efectius amb IPT, pendents de ser incorporats a fer tasques de T.B.S   

 


