REUNIÓ RPPO-SINDICATS
El passat dimarts 14 de març del 2011, els sindicats SAP-UGT, SME-CCOO, SPC i CAT-ME vàrem
dur a terme la reunió periòdica a la Comissaria de l’ABP La Seu d’Urgell amb el Sotscap de la
RPPO i el Cap d’Administració de la RPPO.
Els temes tractats varen ser els següents:
- Efectius RPPO. Tornem a remarcar la manca greu d’efectius. S’està a l’espera dels efectius
que puguin venir de l’última promoció. L’únic que es pot fer és canviar efectius entre
comissaries, desvestim un Sant per vestir-ne un altre.
- Queixes generalitzades uniformitat. La Comissió de Vestuari en la que participen
l’Administració i els sindicats encara està activa. Hi ha un grup de treball que és qui prova les
noves peces de la uniformitat i fa el corresponent informe a la Comissió de Vestuari. El tema està
aturat des d’abans de les eleccions del 2010. Tot i això, durant la visita de l’Honorable Conseller
d’Interior, Sr. Felip Puig, el passat dia 07 de març del 2011 a l’ABP Alt Urgell aquest va prendre
nota del tema vestuari.
- UTI RPPO. No depèn del Cap de la RPPO i si per volum de feina necessiten efectius, recorren als
grups de les diferents ABP’s.
- PGA. Els criteris d’avaluació s’ajusten al Manual del PGA. Es desconeix quins barems es
segueixen a la resta del territori. Remarquem que a la RPPO la mitja en el PGA no està a l’alçada
de la mitja de la resta del territori.
- Servei NANSA. Per les condicions econòmiques actuals no hi ha hores estructurals. Des de
la RPPO es decideix seguir fent aquest servei pel bon resultat en la prevenció delinqüencial, per
això s’integra en el servei ordinari intentant que aquest servei tingui una afectació mínima en
les tasques diàries. Des de la RPPO s’envia la planificació dels controls a cada ABP, aquestes
responen amb les seves necessitats i puntualitzant la disponibilitat d’efectius suficients. S’incideix
en el fet que aquests serveis els hauria de fer l’ARRO.
- Barrera accés zona estacionament ABP Val d’Aran. Per un accident amb un vehicle logotipat
la barrera va patir danys. S’està pendent de la resposta de l’assegurança del vehicle però aquesta
no se’n fa càrrec. S’enviarà als de manteniment de la RPPO per tal d’arreglar-la. I en quan al tema
dels sensors per obrir-la automàticament, el problema radica en què la distància entre el sensor i la
superfície del terra és massa gran i no funciona correctament.
- Risc d’allunatges i manca de perímetre de seguretat.

- Escàners i arcs detectors. Es va dir que a l’únic lloc on hi hauria escàners és a les seus
regionals. Es demana que la dotació d’aquests sistemes de seguretat sigui a totes les comissaries
ja que el risc hi és a totes.
- Q5 ABP La Cerdanya. S’estudiarà, tot i que des de la RPPO es comunica que per implantar-lo
hi ha d’haver-hi un mínim de 62 efectius en total a l’ABP.
- Ordinador portàtil UI ABP La Cerdanya. La demanda ve ja del 2009. Intentaran portar-ne un.
- Cobrament dispositiu “Campionat del Món d’Snowboard La Molina 2011”. Es cobrarà
durant el mes de març d’aquest any.
- Cobrament dispositiu “Eleccions 2010”. Pendent de gestions amb la Subdirectora de RRHH.
- Vehicles RPPO. Pendent d’una redistribució abans de saber quants es canviaran/compraran.
S’informa que hi ha vehicles que necessiten algunes reparacions urgents les quals, per part
d’Administració RPPO, es miraran de portar a arreglar.
- OAC ABP La Cerdanya. La gent no està gaire interessada en ocupar aquestes places. El cap de
l’ABP mirarà de sol·lucionar la problemàtica.
- Vehicles de la RPPO a disposició per anar a judicis. Hi ha la directriu de no agafar vehicles de
la RPPO per evitar algun incident amb aquests i no poder-los reposar o arreglar. Es prioritza el
transport públic o el particular, pagant-se els desplaçaments.
- Pagament peatges en desplaçament pel trajecte més curt. Segons directriu no es paguen
peatges, però s’està mirant d’actualitzar el preu a pagar per quilometratge.
- VALIRA 11. Pel problema en la quantificació d’efectius a la comarca de l’Alt Urgell, es va
proposar aquest sistema de patrullatge mixte (CME + PL). L’Alcalde de La Seu d’Urgell es va oferir
voluntari per aquesta prova pilot. Hi ha hagut reticències, per ambdues parts, en aquest sistema de
patrullatge ja que hi ha hagut torns que sortien a patrullar un agent interí de la PL de La Seu
d’Urgell i un agent en pràctiques de l’ABP Alt Urgell.
- Canvis a la CD Alta Ribagorça. Els canvis dels horaris s’han degut a necessitats
operatives. La situació provisional del Sotscap de l’ABP Val d’Aran com a Cap de la CD Alta
Ribagorça durarà mentre el CAP de la CD estigui de permisos. Tot i això continua supeditat a les
directrius del Cap de l’ABP Val d’Aran.
- Accés Internet. El Departament ha instal·lat el “Sistema Bitàcora”, sistema d’autoprotecció
(intern/extern) del sistema informàtic del CME. Aquest fet s’ha donat a conèixer a tots els efectius
destinats a la RPPO. Ens posen en coneixement que va saltar un avís d’aquest sistema per un fet
ocorregut a la SRCO de la RPPO. Es va haver de fer NI i s’està investigant.
- Tractar els temes policials/administratius de les reunions regionals amb els sindicats de
forma separada. El Cap d’Administració de la RPPO ens informa que la Subdirecció de RRHH vol
que es continuïn tractant tots junts.
- Elecció vehicles segons característiques regió. El plec de condicions per l’elecció ve donat
per la CG de Coordinació i Ordenació. És allà on s’ha de fer l’incís.
- Vehicles de representació no logotipats. S’estudiarà el fet de que siguin no logotipats, es
troba raonable.

- Reconeixement dels Grups Rurals del CME. Aquest reconeixement s’escapa de les funcions
de la RPPO. S’hauria de posar-ho en coneixement de la CG de Barcelona que correspongui.
- Compliment Pacte GNP’s. A la RPPO es compleix, tot i que pot ser que en altres Regions no
es pugui complir. No hi ha cap queixa en quan a la imputació de les hores en els fulls mensuals.
Encara resta computar la retroactivitat de l’any 2009.
- Sobre el cronograma de concursos. Total desconeixement a la RPPO.
- Segones activitats a la RPPO. En el moment que es té coneixement d’un possible cas, s’inicien
els tràmits per tal de què surti reflectida a la RLT, ja que així permet adaptar-la a les necessitats del
sol·licitant. Cada Regió disposa d’unes places determinades però no estan marcades físicament. A
la RPPO encara no se n’ha sol·licitat cap.
- Armilles antibales als vehicles de la RPPO. Hi ha dues armilles per a cada vehicle. Les que
caduquen a mitjans d’aquest any tenen un certificat del fabricant garantitzant que la
caducitat es pot allargar fins a final d’any.
- “Servei Baqueira”. El pressupost per a aquest servei s’ha reduït en un 25%, fet pel qual serà el
servei ordinari qui haurà de cobrir aquesta mancança.
- Queixes de la qualitat del vestuari a la RPPO. El proveïdor/fabricant garantitza el plec de
condicions de les característiques del vestuari. En 6 anys no hi ha hagut cap queixa per part del
Departament en quan a compliment.
- Problemàtica en casos concrets de compliment de la Instrucció 09/2009 sobre cursos a
l’ISPC. Des d’Administració se’ns diu que qui hagi estat perjudicat que ho posi en coneixement
i es mirarà de sol·lucionar-ho.
- Despesa a càrrec dels efectius de les comissaries en quan a trasllat de vehicles als tallers.
Per arreglar algun equipament d’un vehicle s’han hagut de fer 4 desplaçaments a l’àrea
metropolitana de Barcelona, amb 2 vehicles i 2 agents. Aquest fet és puntual i ha estat
conseqüència de no estar en les condicions del rènting. En alguns casos concrets (motocicletes de
Trànsit) no es compleix el pacte signat amb l’empresa del rènting ja que no es troben tallers
adequats a la RPPO i s’han de baixar a Lleida. S’està gestionant tallers mecànics a no més de 25
quilòmetres de les comissaries per tal de sol·lucionar les averies dels altres vehicles.
- Disponibilitat d’un suro per a cada sindicat representatiu al Consell de la Policia a cada
comissaria. L’Acord amb l’Administració diu que a cada seu regional es disposarà d’una vitrina
tancada per a cada sindicat representatiu al Consell de la Policia i que a la resta de comissaries els
suros seran a repartir equitativament. S’estudiarà la possibilitat de disposar d’un suro per a
cada sindicat.
- Cobriment d’algunes places més al nou aparcament de l’ABP Val d’Aran. Es comunica que
el cobert que ja hi ha sembla ser que està en lloc erroni ja que no hi ha baixants de teulada, i a 4
places a tocar del mur de l’edifici de la comissaria sí que seria convenient ja que estan a la baixant
de la teulada. Se’ns comunica que ara no toca ja que no hi ha pressupost per a res.
- Mitges dietes internacionals als efectius destinats a la CCPD Meles (Val d’Aran-Haute
Garonne). Durant el mes de maig d’aquest any es farà el pagament retroactivament.
- Val de roba 2010. Es cobrarà durant el mes de maig però es desconeix l’import.

- Camps de tir a la RPPO. El de La Seu d’Urgell ja està en funcionament, la resta de la regió
continua igual.
- Calendari de visites de PRL-2011 a la RPPO. El Departament encara no ha dit res.
- Campanya revisions mèdiques RPPO-2011. S’ha demanat com cada any. La Subdirectora de
RRHH es va comprometre que les revisions d’aquest any es farien a la regió i així s’evitarien
els desplaçaments a d’altres regions.
- Reduccions en diversos aspectes a la RPPO per la situació econòmica. El parc mòbil encara
no se sap com quedarà i les impressores passaran a ser equips multifunció i seran de rènting.
Suposen que la retallada serà petita a la RPPO.
- Canvis de comandaments a la RPPO. Se’ns comunica que canvia el Cap de l’ABP Alt Urgell i
marxa el Cap de l’ARTPO, sense saber qui serà el seu substitut.

Es queda que la propera reunió es durà a terme durant la primera quinzena del mes de setembre
del 2011.
Agrair a tots/es els/les efectius de la RPPO per fer-nos confiança i traslladar-nos els seus problemes, inquietuds
i propostes per tal de traslladar-les a aquestes reunions periòdiques.

Us encoratgem a seguir donant-nos confiança !

Atentament,

Albert Figueras Torné. Delegat del CAT-ME a la RPPO.
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