
 

 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ SINDICAL 29/04/ 2009 A LA RPP 
 

Finalment, després de dos ajornaments s’ha portat a terme la reunió amb els Cap de la 

Regió Policial de Ponent. 

 

Temes pendents d’anteriors reunions  
 

TELECOMUNICACIONS A LA REGIÓ. S’ha demanat saber de 1ª mà com estan el 

sistema RESCAT de telecomunicacions a la Regió i si hi ha possibilitat de millora, donat 

que queden zones d’ombra o fosques. RESPOSTA DE L’INTENDENT. La ciutat de 
Lleida ha guanyat en cobertura i a més hi ha la possibilitat de treballar amb les 
emissores portàtils accionant el “gateway”, en que l’aparell del cotxe fa de 
repetidor de l’emissora portàtil. 
 
En alguna vall o fondalada del territori hi pot haver algun punt d’ombra o fosc, 
ens comuniquen que si en tenen coneixement en faran un llistat i miraran que els 
tècnics hi posin solució. 
 

ESTACIONAMENT DE VEHICLES PARTICULARS DINS EL RECINTE POLICIAL 
DE LLEIDA.  S’ha demanat quan es podrà materialitzar l’estacionament al recinte. 

RESPOSTA DE L’INTENDENT. Està en fase final, s’està treballant en les normes 
bàsiques d’ús d’aquest espai per part de tots els treballadors del Centre i en quan 
el tingui i li donin el vist-i-plau s’obrirà la barrera per a l’accés. 

 

INSTAL·LACIONS DE TIR. Es sol·licita saber com estan les adaptacions de les 

instal·lacions als requeriments fets per part de la DGP a l’entitat gestora del camp. 

RESPOSTA DE L’INTENDENT. Després de diversos processos interns de l’entitat 
gestora del camp de tir hi ha intencions de portar a terme les adaptacions 
sol·licitades, se sap els serveis que hi han d’anar i hi ha diversos pressupostos, 
ara manca determinar els terminis d’execució. 
 

MATERIAL INFORMÀTIC. Es demana saber si s’ha efectuat el cablejat de Borges i 

si s’ha fet cap millora del sistema “CITRIX” a Mollerussa i Borges. RESPOSTA DE LA 
CAP D’ADMINISTRACIÓ Sí s’ha efectuat i darrerament s’han fet diverses proves 
pilot fora de la RP i ahir, 28 d’abril, es va connectar a la plataforma informàtica 
la comissaria de Mollerussa i amb els poc temps que ha passat han notat la 



 

diferència de velocitat de les accions que s’hi fan, tot i que es d’hora per poder-
ho valorar correctament. Poperament es farà amb Borges i s’espera que aquesta 
també millori. 

Se’ns informa que en breu es procedirà al canvi dels monitors i circuits de 
vigilància interna de les comissaries per un de més modern i menys voluminós. 

 

TEMPERATURA ATI i SRC-Ponent. Demanen saber si s’ha fet l’actuació a l’ATI i 

SRC en el tema clima. RESPOSTA DE LA CAP D’ADMINISTRACIÓ.  És prevista per 
abans de l’estiu, la instal·lació d’un nou aparell d’aire a l’ATI que permeti fer 
baixar la temperatura de confort. A Policia Científica ja hi esta instal·lat i 
sembla que dona bon resultat. 

De la SRC, per part sindical, es reconeix que amb la darrera actuació en el motor de 

l’extractor, el soroll d’aquest ha disminuït força i, ara s’hauria de poder trobar un 

sistema o accessori que no deixes anar l’aire climatitzat de manera tan directa als caps 

o esquenes dels agents. 

La cap d’Administració informa que s’estudiarà, donat que els accessoris que s’hi 
podrien posar son cars, i no es pot generalitzar la solució. 

 

MANCA D’EFECTIUS. Es manifesta la manca d’efectius per a un servei de qualitat així 

com possibles nous serveis que haguem d’assumir els mossos.  

RESPOSTA DE L’INTENDENT  Estem en la mitja del dèficit que hi ha a 
Catalunya i que serà compensat amb les properes promocions. 

De nous serveis només es preveu el de l’aeroport d’Alguaire, el qual ha de fer els 
vols de proves cap a l’estiu i un cop sigui operatiu tindrà servei puntual en dia i 
horari de vols amb passatgers, o sia, no serà una destinació ni servei fix. Hi 
haurà espai públic i privat per a Mossos.  

 

PUBLICITAT DE LES HORES EXTRES. Es reitera la demanda del VAR16 o que 

periòdicament es faci públic el nombre d’hores ofertes per tal d’afavorir la 

transparència en l’assignació donat que hi pot haver sospites de discriminació i/o 

favoritisme. RESPOSTA DEL INTENDENT  Manifesta que això no és possible 
però, qualsevol agent que tingui cap dubte pot i ha de demanar a la seva oficina 
de suport o comandament les explicacions que cregui necessàries i ha de quedar 
convençut que no hi ha cap discriminació o errada. Demana l’ajut de tothom i si 
algú té un sistema millor agrairien que es fes saber. 

 

Nou 

QUADRANTS. Es demana que les oficines de suport siguin curoses i puntuals en la 

planificació dels quadrants, en alguna comissaria o servei es retarda més enllà del dia 



 

20 del mes corrent. RESPOSTA DE L’INTENDENT. Es revisarà, tot i que la 

publicitat més enllà del dia 20 pot donar dret a coeficients. 

 

CP, MÒDUL I JUTJATS. Es demana l’acondicionament del mobiliari d’aquests serveis 

donat el seu precari estat. RESPOSTA DE L’INTENDENT. S’ha de consensuar amb 

els titulars dels serveis i es mirarà de fer canviar el que calgui. Al Jutjats s’està 

pendent d’una reforma general de l’edifici per millorar les instal·lacions. 

 

TRANSIT. Es demana saber com esta la renovació dels cascos de motorista. 

RESPOSTA DE LA CAP D’ADMINISTRACIÓ. Li consta que ja hi ha l’expedient 
econòmic de compra per als cascos tot i que no pot donar terminis de reposició. 

 

MOLLERUSSA. Es demana saber com no s’ha evitat la nidificació de l’antena per 

cigonyes. RESPOSTA DE LA CAP D’ADMINISTRACIÓ. En quan va tenir noticies de 
la nidificació es va posar en contacte amb Telecomunicacions i Medi Ambient que 
han estat incapaços de trobar un dia per fer una actuació conjunta i evitar-ho. 
Ara s’ha d’esperar a que acabi la posta i aguantar les molèsties que aquests 
animals puguin produir, no es pot tocar el niu fins al juliol. 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment,  

 

 

Mario CARROBÉ  
Delegat Territorial del CAT-ME a RP Ponent 
626.406.551  catmelleida@yahoo.es  
 
 

CATCATCATCATalunya, 29 d’abril de 2009  


