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REUNIÓ 10/06/2008 
 
 

CAP DE LA RP PONENT i D’ADMINISTRACIÓ  &  SINDICATS 
 

 

PROBLEMES DE TELECOMUNICACIONS A LA RPP ( CAT I ALTRES )  
Denunciem les deficiències de les telecomunicacions a diferents punts de la  RP. 

RESPOSTA DE L’INTENDENT.  Es te coneixement dels fets i fa uns dies 
es va fer una recollida de dades que es varen plasmar en un informe que ha 
estat enviat a Planificació Operativa i al Departament d’Interior per tal de 
que hi trobin una solució adient. 
 
Ens fan sabedors que a partir del dia 15/06/08 s’inicia una prova pilot a la 
RPP i RPPO del sistema SIGMA, el qual mitjançat les emissores donarà a la 
SRC la “posició exacta” del vehicle i dels portàtils de la patrulla i així 
saber quins son els indicatius que es troben més a prop d’una actuació que 
requereixi presència policial. 
 

 

 

ESTACIONAMENT DE VEHICLES PARTICULARS DINS EL RECINTE 
POLICIAL DE LLEIDA ( CAT i ALTRES ).  S’ha demanat com esta l’estudi 
que estaven fent i si hi ha res definit. 

RESPOSTA DE L’INTENDENT. S’ha endarrerit el tema per les pluges i 
diverses obres més prioritàries per part dels encarregats de manteniment. 
Es preveu poder-ho acabar en un breu espai de temps. 
S’ha fet un càlcul aproximat per a una seixantena de vehicles, tot i que 
també s’han de preveure un sistema d’accés i sortida, i com s’efectuaran 
les rotacions. 
 

 

 



 

DOTACIÓ D’AGENTS PER A RELACIONS AMB LA COMUNITAT I 
PROXIMITAT  (PROPOSAT PEL CAT)   Hem demanat com es farà aquesta 
dotació d’agents a aquest grup i si en vindrà de nous als escamots per tal de 

suplir-los. 

RESPOSTA DE L’INTENDENT .S’ha demanat als caps de les comissaries 
que mirin de promoure i potenciar aquest grup AMB ELS EFECTIUS DE 
QUE DISPOSEN, i NO ES PREVEU CAP AUGMENT D’EFECTIUS.  
 
 

ESTAT DELS VEHICLES A LA RPP (PROPOSAT PEL CAT I ALTRES) 

Vehicles de rènting. Quan es faran efectius els canvis dels vehicles que 

manquen ?. 

RESPOSTA DE LA SOTSCAP ADMINISTRACIÓ  

La “NOVA” prorroga te vigència fins al 30 de setembre i es preveu que 
arribin els vehicles que els han de substituir al llarg del mes d’octubre. 

 
**** Si hi ha CAP vehicle que no compleix els mínims de seguretat, no ha 
de sortir al carrer, envieu-nos una/es foto/s per a donar-los-hi el curs 
adient. 
 

 

 

VENTILACIÓ AREA CUSTÒDIA LLEIDA  (PROPOSAT PEL CAT). Es demana 
com esta aquest tema 

RESPOSTA DE LA SOTSCAP ADMINISTRACIÓ  Esta pressupostat i 
aprovat, i a l’espera d’una maquina que faci un forat al formigó per treure 
un tub que faci la captació exterior d’aire de ventilació per aquesta area. 

 

 

ACCESSOS PER LES PORTES LATERALS I POSTERIOS DE LES 
COMISSARIES (PROPOSAT PEL CAT) 

Sol·licitem que TOTES les comissaries de la regió que tinguin portes laterals o 

posteriors puguin ser utilitzades com a accés per part dels agents, tal com 

autoritza el Director General de Policia en l’escrit de resposta al CAT de data 

14/04/2008. 

RESPOSTA DE L’INTENDENT. És una bona mesura que es pugui fer així, 
d’aquesta manera no es col·lapsa els accessos en les hores punta i/o de 
relleu. Tot i que hi algun lloc on això no es possible. 
 

 



 

 

FINESTRA ALS MENJADORS DE TARREGA I PONTS ( CAT i ALTRES ) 

Sol·licitem saber com estan les gestions administratives per a poder obrir una 

finestra i/o porta als mencionats menjadors 

RESPOSTA DE LA SOTSCAP ADMINISTRACIÓ La setmana passada hi va 
haver una reunió a BCNA en que s’havien d’abordar aquestos temes, el de 
Tàrrega es de més fàcil solució i podria quedar resolt el proper trimestre, 
el de Ponts necessitarà un estudi en profunditat, doncs no dona al carrer. 
 

 

 

 

ASP i ESPRAIS  ( CAT )  Es sol·licita informació envers el lliurament per part 
del Departament d’aquestes eines policials.  

RESPOSTA DE L’INTENDENT. S’ha de complir les Ordres i Instruccions 
dictades, a més, esta previst que el proper mes de juliol l’ISPC inicií un 
curs per formar “formadors de defensa policial extensible” que hauran de 
formar als agents de les diferents RP’s als que la Instrucció 04/2008 
autoritza a portar aquesta mena d’eines policials. 
 

 

 

 

INSTAL:LACIONS DE TIR. MILLORA O CANVI ? (PROPOSAT PEL CAT) 
Es sol:licita saber si milloraran les condicions de l’actual camp de tir.  

RESPOSTA DE L’INTENDENT. Cap allà al mes d’abril es va demanar un 
informe a l’Oficina de Planificació i Organització del lloc on es porten a 
terme les practiques de tir a la RPP. De moment no hi ha res 
 

 

 

 

VALS MENJADOR  (PROPOSAT PEL CAT)  S’ha demanat si hi ha hagut cap 
canvi de criteri en el lliurament dels vals menjador. 

RESPOSTA DE LA SOTSCAP ADMINISTRACIÓ El que s’ha fet es un 
aclariment dels conceptes que a la RPP afectarà molt poc o gens. 
L’aclariment va en la direcció de que les “hores retribuïdes” no computen 
per tal d’arribar a les 12 hores que donen dret als vals menjador. EX: 8 
hores planificades + 4 retribuïdes = 12 hores. Aquestes 4 hores més no 
donaran dret a “vals menjador”. 
 
 
 



 
 
CICLOMOTORS UI  S’ha demanat si hi havia previsió de dotació de 
ciclomotors o motocicletes pe a les UI.  

RESPOSTA DE L’INTENDENT S’ha fet la petició però no poden dir quan es 
podra portar a terme. I diu que serien ciclomotors de 125cc.  
 
 
 

MATERIAL INFORMATIC S’ha sol·licitat informació del canvi de material 
informàtic divers de la RPP. 

RESPOSTA DE L’INTENDENT. El pla informàtic del CME te una vigència i 
unes dotacions de material i en funció d’aquests paràmetres es van fent 
aquests canvis, no pot concretar quin material es canviarà però, si toca i 
l’enviaen serà canviat. 

 

 

MUTUA  Es sol·licita si s’han fet gestions amb el gabinet mèdic del CME per tal 
de millorar el servei que dona la MUPA als agents que van a visitar-se o ha 

recuperació. 

RESPOSTA DE LA SOTSCAP ADMINISTRACIÓ. Sap que s’han fet 
gestions entre metges i l’Administració està al corrent d’alguna incidència 
que ha ocorregut amb algun agent. 
 
De totes maneres, seria bo que, els qui tinguin el menor problema amb la 
Mútua que ho posi en coneixement del servei mèdic del Cos (Dr. Plans) i del 
seu sindicat per tal de fer-ne un millor seguiment. 
 
 
 
CASCS MOTOS TRÀNSIT  S’ha posat de manifest que hi ha agents de 
trànsit amb el casc caducat. 

RESPOSTA DE LA SOTSCAP ADMINISTRACIÓ 
S’ha fet una recollida de dades dels que manquen a la RP i s’està a l’espera 
de la seva reposició. 
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