
 

 
 
 
 
 
 

 
REUNIÓ COMISSARI RPP & CAT-ME   

23/02/2011 
 
El Comissari va posar en el nostre coneixement : 
 
- Gestió de personal: 
Redistribució de comandaments a USC-Lleida.  

• A proposta de la Regió i juntament amb l’ABP es van proposar diferents  canvis 
d’escamot per a caporals i sergents donada la poca mobilitat que  aquests 
tenen. 

• Va haver canvis voluntaris i altres decidits pels comandaments. 
• Aquests canvis no seran ampliats als agents ni a altres serveis a no ser que ho 

demani un comandament directe (Caporal o Sergent). 
Baixes i indisposicions. Tot i haver pics d’aquestes, n’hi ha fins a un 2% menys que 
l’any passat. 
 
- Informe de propostes de felicitacions i condecoracions RPP-2011.  

• Aquest any les actuacions proposades per a felicitació s’han doblat respecte de 
l’any passat i el nombre d’efectius implicats també s’han vist duplicats. 

• En uns dies penjaran a cada comissaria, el llistat amb les actuacions i els agents 
proposats. 

• S’ha demanat que els llistats siguin complerts de tota la RPP, això no 
serà possible, tot i que, els Caps de les comissaries disposaran del llistat 
complert de la Regió per si es vol consultar. 

• Millora condicions laborals al CP. Després de molts anys de prestar servei al 
CP diu estar arribant a uns mínims desitjats d’estructura i efectius. 

• Hi ha un Sergent i quatre Caporals que juntament amb els agents donen un 
servei òptim al CP i trasllats. 

• Hi ha hagut moviments d’efectius a Trasllats donat que s’ha suprimit una part de 
la tasca que aquests realitzaven amb Tarragona. 

• No es preveuen més canvis si no ho demanden els comandaments directes. 
• En una visita conjunta, comissari i director del CP, sembla que aquest darrer es 

va comprometre a condicionar les dependències de moss@s. 
 
Les propostes de CAT-ME han estat; 

 
Saber si a curt termini hi hauria més moviments d’efectius. 

• De moment NO, si no hi ha demanda explícita dels comandaments directes no 
se’n preveu cap més. 

• De cara a l’estiu s’espera un increment d’efectius que encara no està definit, tot 
i ser conscient de la manca d’efectius que hi ha actualment.  

• El Cap de torn Regional, al carrer, i altres projectes hauran d’esperar un temps a 
que millori la situació de personal. 

 



 

Comuniquem el desgavell que provoca l’estacionament a l’interior de la 
comissaria i la responsabilitat amb que es carrega al mosso de Porta, (vehicles 
mal estacionats, fora de lloc, ....). Es coneixedor del problema i ho hauran d’estudiar. 

 
Demanem es publiquin els llistats d’assignació d’hores extres i de canvis de 
torn per fer hores extres. 
 

• Aquest any les hores extres s’han reduït. 
• Es reparteixen per la RPP en funció de les càrregues de treball. 
 

Demanem saber el temps d’espera dels ciutadans a l’OAC - Lleida. 
 

• La manca d’efectius fa que el temps d’espera a OAC -Lleida sigui força alt, un 
gran percentatge de gent arriba a esperar entre 45 i 60 minuts per tal 
d’esser atesos. 

• Es demana la possibilitat de posar màquines expenedores d’aigua, cafè i  sucs al 
HALL de la comissaria.  

 
Instal�lacions Camp de tir Lleida.  
 

• Fa més d’un any que estem esperant l’adequació del Camp 
• No hi ha Serveis. 
• No hi ha lloc per impartir la formació/reciclatge. Dies enrere es va haver de fer 

la teòrica a comissaria pel fred que fa al mateix camp. 
 
Aquest tema el gestiona la Cap d’Administració. Pren nota 
 
 
Tot i que la Cap d’Administració no era present a la reunió li trasllado al Comissari els 
següents temes: 
 
TEMES CONJUNTS; OPERATIUS I D’ADMINISTRACIÓ 
 
Demanem si hi ha previsió per a dur a terme la REPOSICIÓ dels vehicles espatllats 
i/o accidentats de la RPP 
 

• És un tema complex, té constància que en altres regions no es reposen i aquí de 
moment tampoc. 

• Aquest fet comença a ser un problema corporatiu. 
• Comunico que els vehicles són eïnes de treball i han d’estar en les 

millors condicions per dur a terme correctament la nostra tasca.  
 
Hi esta d’acord. 

 
Demanem si està prevista la REPOSICIÓ de les armilles anti-bala/anti-trauma 
dels vehicles que  caduquen en breu.  

 
Pren nota i farà les gestions oportunes. 
 

Problemes de climatització a diferents serveis de la RPP: 
• A recepció de la Comissaria de Lleida dies enrere a 15-16 º  
• A la comissaria de Borges van arribar als 14º durant tres dies. 
• A l’ATI, a les 14 hores del dia de la reunió es trobaven a 28º 
• A la UTPC  fa uns dies la temperatura era baixa. 



 

Pren nota i farà les gestions oportunes 
 
Lentitud dels PC’s a diverses comissaries. 

 
• Tot i que fa uns 2 anys es van cablejar i canviar alguns PC`s a gairebé tota la 

RP, aquests van extremadament lents. 
 
En pren nota i farà les gestions oportunes. 

 
 
Agrair-vos a tots els que m’heu fet partícip de les vostres inquietuds, demandes, 
propostes, .... i animar a la resta a fer-ho per tal de poder exercir la nostra tasca el 
millor possible.  
 
 
 
Mario Carrobé Rosell. Coordinador del CAT-ME a la RPP 
626.406.551 catmelleida@yahoo.es  
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