
Reunió dels sindicats amb el Cap, Sots-Cap i Cap de 
l’Administració de la RPPO a La Seu d’Urgell. 
 
El passat dia 13/04/05 va haver-hi una reunió dels sindicats amb el Cap, Sots-Cap i Cap 
de l’Administració de la RPPO a La Seu d’Urgell. 
 
Per part dels sindicats, van haver-hi representants del SAP, SPC i CAT-ME. 
 
Els temes tractats en aquesta reunió van ser els següents: 
 

- Vestuari de Trànsit: ja han arribat els nous cascs per a moto. Aquests seran per 
a les promocions de Trànsit que encara no disposen de casc i per aquells als 
quals se’ls hagi caducat el casc (encara que en faltaran únicament 3 a la 
ARTPO). De protectors d’esquena en falten 19, fent-se gestions per solucionar 
aquesta manca. En quan als guants, la Comissió està racionalitzant el material, 
quedant únicament en guants d’estiu i guants d’hivern. 

 
- Grup de Muntanya de la RPPO: en el concurs que va haver-hi no es van 

cobrir les places, van haver-hi dues renúncies. Aquestes places vacants s’està 
estudiant com fer-ho per cobrir-les. Les places d’aquest grup queden de la 
següent manera, 1 sergent i 8 efectius a La Seu d’Urgell i 6 efectius a Vielha. 

 
- Material per al Grup d’Investigació: aquest any s’intentarà pressupostar 11 

càmeres fotogràfiques digitals. La de Vielha ja està a la destinació, quedant 
únicament les d’El Pont de Suert i la de Sort. 

 
- Maquines de “vending”:  ja s’han instal·lat màquines d’una nova 

concessionària a totes les Comissaries. S’està gestionant instal·lar màquines 
d’aigua als aparcaments interiors. 

 
- Obres de manteniment a l’ABP Val d’Aran: ja es tenia pressupostat la 

reparació, però a última hora es va trobar una altra empresa que ho podia fer més 
barato, en una setmana hauria d’estar arreglat. Del tema de l’aixecament de 
rajoles a l’entrada ja es va solucionar el problema. En quan a les males olors, la 
solució passa per fer un sifó cap a l’exterior. 

 
- Grup Rural en l’àmbit de Seguretat Ciutadana: els efectius del GRUMAP ja 

han participat en el curs de Medi Ambient. S’està gestionant un altre curs a 
l’EPC per a la resta d’efectius de la RPPO que realitzen feines en l’àmbit rural. 
S’intentarà fer xerrades de Medi Ambient mentre no arribi el curs. En quan a la 
dotació de càmeres fotogràfiques digitals a aquests grups, s’intentarà que entri 
en el pròxim pressupost. En quan a la dotació de motos per a la tasca de rural, 
sol·licitat per l’ABP La Cerdanya, es disposen de 4 motos a La Seu d’Urgell, les 
quals s’intentarà fer un quadrant rotatiu perquè tothom pugui disposar d’elles. 

 
 

- Vestuari de Seguretat Ciutadana: es proposa que les botes d’estiu siguin més 
còmodes, ja que les actuals són bastant rígides. També que es busqui una 
alternativa més adequada al xester, responent des de La Casa que ja s’han fet 



gestions i que no s’ha trobat rés assequible, afegint que també és un problema de 
pressupost. També s’ha gestionat que es dongui a tothom guants i tapa-boques 
de “windstopper”. 

 
- Servei ARQUER (patrulles unipersonals): s’hi destinaran dues persones a 

cada ABP, les quals seguiran un horari de treball relacionat amb l’horari 
comercial, quadrant de 7x7 amb autocobertura entre ells mateixos. Aquesta 
patrulla unipersonal tindrà el recolzament de les patrulles de Seguretat 
Ciutadana. Aquesta patrulla unipersonal treballarà com a Policia de Proximitat, 
en conflictes privats a requeriment, en el tema de gossos perillosos, etc. Tindran 
3 nivells de recolzament segons la necessitat, nivells coneguts per la Sala la qual 
gestionarà les patrulles de Seguretat Ciutadana. Tindran un codi per perill sense 
poder comunicar lliurement, el qual farà que la Sala gestioni el efectius 
necessaris. La Sala haurà de saber cada hora el grau de perillositat del lloc on es 
troba. 

 
- Furgoneta de l’ABP La Cerdanya: s’han donat instruccions perquè no s’agafi, 

ja que no disposa de cinturons de seguretat a cap plaça (va sortir de fàbrica sense 
cinturons ja que quan es va comprar no eren obligatoris). S’intentarà portar a 
l’EPC i si no a un desguàs. 

 
- Material per a la Policia Científica de la RPPO: ja disposen de l’equip 

d'incendis, encara que els 2 parells de botes s’han agafat de mides “standard”. 
De la resta de material, lupa, guants anti-tall, DVD, gravador de 24 hores, etc. Es 
tronarà a demanar ja que ha vingut denegat des de Barcelona. 

 
- Torre d’alta tensió de l’ABP Val d’Aran: encara que es diu que s’està dins de 

la normativa, es demanarà tota la informació disponible sobre el tema. 
 

- Xerrades a la RPPO: el dia 03/05/05 es faran unes xerrades sobre diversos 
temes, legionel-la, malalties contagioses en l’àmbit policial, etc. 

 
- Protocols dels túnels de la RPPO: del Túnel del Cadí ja s’ha posat en 

coneixement de la gent afectada el protocol d’actuació, encara que es tornarà a 
insistir que se’n torni a parlar als “brifings”. Del Túnel de Vielha no es té rés ja 
què, encara que s’hagi parlat amb el Cap de Bombers de la zona, aquest diu que 
ha de vindre autoritzat des de Lleida. Es faran gestions per enllestir-ho. 

 
- Protocols a les Comissaries en cas d’incidents: hi ha un protocol general el 

qual s’ha d’adequar a cada Comissaria. Tothom l’ha de tindre en coneixement, 
encara que es refrescarà en els “brifings”. 

 
La següent reunió es realitzarà segurament durant el mes de Juny. 
 
Albert Figueras Torné 
Representant del CAT-ME a la RPPO 


