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REUNIÓ REGIONAL RPP 18-01-2019 
�  

 
LLEIDA 

 
• 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 dels torns de nit i aquests canvis bruscos d’horaris (si és que n’han fet,...) 
 
El Comissari es limita a respondre, únicament, que ha donat les ordres a Suport 

perquè no planifiquin a ningú el dissabte de nits si el dilluns entra de Matí. 
 

Com veieu, 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 (ICS) per a ser atesos. 
 

• Vinils comissaria per a evitar l’enlluernament dels companys/es de la peixera. La 
resposta a la última reunió va ser: la col·locació de proteccions solars al hall de la 

comissaria de Lleida està inclosa en un “RAM”, sense data. Han passat els mesos i 
no obtenim cap resposta clara. L’administració i els seus tempos !!  
 

• Canvis a la porta: El comissari diu que són criteris operatius i així ho han decidit 

des de l’ABP. I que si no hi estem d’acord, que ens adrecem al Cap de l’ABP. 
 

• Rates vestidors: L’administració diu que va activar la empresa encarregada i fa 

les accions oportunes per a eradicar les rates.  
 

• Ampliació vestidors: impossible fer-ho, sinó hi ha una ampliació de la comissaria 
 

• Sala Regional: Un cop hem estat informats del tancament de la SRC P, voldríem 
saber si els efectius que es quedaran a Lleida podran optar per a assolir una plaça 
del futurible APEN Ponent ? I saber si faran l’APEN aprofitant el tancament SRC. 
 

El Comissari veu positiu la proposta per a reforçar el servei de la presó i que siguin 

capaços de cobrir-se ells tots els serveis i tots els trasllats. Així mateix, no sap res 

sobre si els efectius del C.P passaran a dependre de l’APEN o no. 
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MOLLERUSSA 

 
• Greu manca efectius, sobretot de patrulles operatives. Som coneixedors que la 

manca d’efectius és arreu, però en aquesta comissaria hi ha un greu problema. 
Únicament hi ha treballant 2 o 3 efectius al carrer. 
 
Cap RPP no aporta cap solució, ni pretén canviar coses enquistades des de fa anys. 
 

• Manca de transparència en la publicació de la puntuació dels PAP’S de nadal i de 
la puntuació de les vacances. És un fet que es repeteix any rere any. I amb el nou 
cap d’ABP no hi ha voluntat de millorar-ho... és obligatori publicar els punts de 
tothom. El comissari no ens dóna cap resposta, tot i que se li demana, i ens 

emplaça a parlar amb el Cap de l’ABP. 
 

• Comissari nova: no hi ha data concreta de les obres d’inici. 
 

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 va respondre que no era cert el que deia USPAC. 
Vam dir que ho buscaríem i demostraríem que algú menteix. Adjunto punt extret 
de l’acta del Comitè de Seguretat i Salut Laboral: 
 

 
 

• Males olors a les garjoles: hem intercanviat correus amb al Cap d’adm. Així 
mateix, des de la Comissaria es neguen a comprar els ambientadors. Vist això, 
USPAC n’ha comprat dos i els ha portat. Ho trobem LAMENTABLE... Es deixa palès 
que la olor de les garjoles és insuportable!! L’administració ha dit que ho miren.  
 

BALAGUER 

 
• Manca d’efectius: a més de la manca d’efectius, tenim gent molt gran en aquesta 

comissaria. Quines solucions aporten des de l’ABP o regió ?. El Comissari no aporta 

cap idea al respecte, més enllà de dir que la DGP haurà de fer quelcom... 
 

• Vehicles vells i deteriorats: Al Qashqai no li funciona la calefacció. El Suzuki 
sembla més aviat un tractor que un turisme. Altea que no li funciona correctament 
els parabrises. Vehicles amb llums foses,... L’administració diu que els vehicles 
quan s’espatllen els arreglen. A finals de 2019 començaran a canviar cotxes. 
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REGIONAL 

 
• Manca neteja interior i exterior dels vehicles: Continua el mateix problema, de 

fet rebem MOLTES queixes al respecte. L’administració va dir que no es podien 
rentar per manca de pressupost en aquesta partida. “Estrany” que la partida per a 
fregar els seus despatxos no s’ha acabat. LAMENTABLE !! 
 

• 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. 
 
El comissari diu no farà canvis i conforme arribi gent en 2a activitat, buscarà llocs.  
 

• 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.  
 
El Comissari diu que els efectius són els que són i que no poden garantir 2 agents 
fixes per comissaria. Que la gent es tanqui la porta i que no s’obri a ningú si ni ve 
la patrulla. LAMENTABLE ! 

 
• 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 i està pendent de les obres. 
 

• PAP’S i Permisos varis: Hi ha el perill que gent se’ls hi denegui per sistema els 
PAP’S pendents de gaudir. Com se’ls compensarà si ho perden ?  

 
El comissari diu que li preocupa molt aquest tema i que ho ha elevat. Així mateix, 
si a algú li passa quelcom, que ens ho faci saber. 

 
• N.I adreçada a la cap d’administració regional, la qual manifesta que no l’ha rebut. 

Qui no l’ha fet arribar ?. La cap diu que va donar resposta a la persona afectada. 
 

• Protocol intern/policial per les malalties infeccioses: entreguen al comissari 
d’un seguit de propostes per a agilitzar els tràmits i les gestions. Si algú vol tenir 
més informació que ens ho digui. Ens respon que ho veu amb bons ulls i que ja ha 
donat les ordres perquè es faci quelcom.  

 
 

 
Companys/es, aquest és un resum dels punts tractats a la reunió. Si voleu tenir més 
informació d’algun punt en concret, no dubteu en contactar amb els delegats. 
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