
 

 
Reunió RPP_sindicats 

 
Avui 30/10/12 hem tingut reunió regional amb el Cap i Sots cap de la RPP, Cap 
Administració RPP i els sindicats SAP-UGT, SME-CCOO, SIICME i CAT-ME. 
 
Els temes tractats han sigut els següents: 
 

- Places en comissió: estan d’acord en què s’han d’arribar a suprimir però 
no depèn d’ells, les places dels concursos es decideixen desde BCN. 
2a activitat: No hi ha cap queixa per part de la gent que les ha sol·licitat. 
La Cap d'Administració explica que quan reben les sol·licituds de 2a 
activitat es posen en contacte amb el destí sol·licitat i si no hi ha cap plaça 
susceptible de 2a activitat miren a veure si hi ha algun lloc de treball que 
pugui adequar-se.  

- Efectius RPP: Se'ns comunica que s'està per sobre del nombre de 
cobertura, sumant els efectius destinats a la RPP que no hi depenen 
directament i de les comissions de servei. 

- CD Ponts: Se'ns informa que s’ha augmentat en 4 efectius des de que 
Trànsit va marxar a la CD Tàrrega. En quan a permisos, al fer-se a nivell 
d’ABP (Balaguer/Ponts)beneficia a la CD ja que hi ha auto cobertura dins 
l’ABP. S’han redistribuït els despatxos després de marxar Trànsit. Està 
pendent d’estudi la possibilitat d'obrir una finestra al menjador. Es 
demana tornar a instal·lar la font d’aigua. S’ha cursat una queixa a 
l’empresa de neteja per la feina duta a terme per la treballadora de la 
neteja de la CD. Tenen  pendent fer un estudi de si la nova redistribució 
del territori de l’ARTP després de la desaparició del Sector Trànsit Ponts 
dóna un temps de resposta adequat als incidents esdevinguts a la zona. 

- CD Tàrrega: Estan pendent d’arreglar el motor de la porta automàtica de 
l’aparcament interior. Es mirarà d’arreglar la ubicació de les segones 
taquilles de Trànsit ubicades a l'aparcament interior. El personal de 
manteniment encara està treballant en el trasllat del material de Ponts. El 
Cap de la CD no veu cap problema en fer un canvi de despatxos entre 
OAC i el Sots cap de la CD. El menjador es queda petit amb l’augment de 
la dotació de la CD, tot i que el Cap de la CD no ha detectat encara cap 
problemàtica. Les dependències del Sector de Trànsit ja no donen per a 
més, Administració mirarà de posar un ordinador a la sala de brigfing 
perquè pugui ser utilitzat pels efectius de carrer. 

- CD Balaguer: tot i que la problemàtica és a totes les comissaries, es 
demana renegociar el contracte amb l’empresa de neteja per augmentar 
les hores destinades a neteja de la CD, inclòs els dissabtes. Els Jutjats nº 
1 i 2 han reservat places d’aparcament pels cotxes policials entre 
setmana. Si hi ha cap incidència el cap de setmana, quan les places són 



 
públiques, es pot aparcar davant de la GC o del Consell Comarcal. Es farà 
la mateixa gestió amb el Jutjat nº 3. 

- Mal estat marquesines comissaries: s’està pendent d’arreglar-les. 
- Local sindical: Per manca d'espai no es pot traslladar a la comissaria.  
- Parc mòbil: es van donar dades a l’últim Consell de la Policia. La intenció 

és perllongar el renting dels vehicles que acaben contracte aquest 2012, 
mantenir els del 2013 i hi ha intenció de renovació del parc mòbil del CME 
durant el 2013 en dos tongades, a mitjans i a finals d’any. Segons ens 
informen, el dimensionament del parc mòbil és l’adequat, però valoren el 
fet d'estudiar una redistribució més adient. 

- Vehicles 4x4: a la RPP no es disposen de suficients vehicles d’aquestes 
característiques. 

- Assegurança vehicles: la pòlissa cobreix el nombre de persones que surten 
a la fitxa tècnica del vehicle.  

- Armilles antibales: a Intranet hi ha penjat un comunicat sobre el 
retimbratge de les mateixes. A la RPP hi ha 68 armilles que s’hauran de 
retimbrar aquest any. No es deixa cap vehicle sense armilles durant el 
retimbratge. 

- Reposició vestuari: no hi ha cap problema. A la RPP hi ha un petit stock 
per la substitució immediata. La resta arriba per balisa des del magatzem 
central a BCN. 

- Aparcaments interiors comissaries: s’utilitzen parcialment com a 
magatzem ja que les comissaries no disposen de magatzem com a tal. Es 
parlarà amb Justícia per gestionar les coses comissades dels aparcaments. 

- Pilones antiencastament: des de la Comissaria General el tema està 
aturat. Per par d'Administració es faran gestions perquè es torni a estudiar 
la seva instal·lació a les comissaries que encara no en disposen. Les que 
en disposen, CD Mollerussa i ABP Balaguer, ha estat, en part, gràcies als 
Ajuntaments corresponents. 

- Reposició mobiliari: No ha arribat res. Es tornarà a fer la petició. 
- BTP: desde la RPP s’han fet recordatoris de la caducitat del BTP. No 

s’impulsarà l’inici d’informacions reservades. Des de la RPP faran la gestió 
per tal d’esbrinar quines conseqüències comportaria qualsevol incident no 
tenint el BTP en vigor. 

- Periodicitat reunions sindicals: es queda amb el Cap de la RPP que les 
reunions es realitzin cada 6 mesos i que tenim les portes obertes del Cap i 
Sots cap de la RPP per consultar o comunicar qualsevol problemàtica o 
dubte de la RPP. 
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