
 

 

REUNIÓ RPPO-SINDICATS REPRESENTATIUS 
 

El passat dilluns 23-01-2012, els sindicats representatius vàrem tenir la reunió regional 
periòdica a la comissaria de La Seu d’Urgell. 
 
Els temes tractats amb els caps de la RPPO i d’Administració varen ser: 

- Parc mòbil. La RPPO ha sigut la regió menys perjudicada en la retallada. Es mira 
que els vehicles a reparar passin el menys temps possible als tallers. A vegades el 
retard ve donat per la falta de recanvis disponibles. 

- Targetes menjador. Els possibles problemes (caducitat, pagaments, ....) ja s’han 
solucionat. 

- Vestuari. La Comissió de Vestuari es va crear al 2010. Es preveu que el canvi es 
comenci a produir a finals del 2013. S’han escollit les comissaries de Vielha i La 
Seu d’Urgell per a provar les peces de roba. Segons la partida pressupostària, es 
canviaran més o menys peces de roba. En quan al subministrador de la nova 
uniformitat, s’està pendent del corresponent concurs públic. Es mantindran els 
colors blau cel i vermell pel tema institucional i per diferenciar-nos de la resta de 
cossos de seguretat. 

- Problemes en la climatització. Els problemes venen donats per la no disponibilitat 
de recanvis. Es miraran dues opcions, posar un sistema manual de control o 
reprogramar els ordinadors que controlen la climatització. Es demanaran 
pressupostos per canviar les finestres i posar-ne de més aïllants. A la RPPO hi ha 
pressupost per a realitzar reparacions (accions reactives), però el pressupost s’ha 
reduït en les accions preventives. 

- Pagaments endarrerits efectius RPPO. La DGP ja ha fet els corresponents 
pagaments, tot i que quede un grup d’uns 25 efectius que tenen pendents alguns 
pagaments. 

- Armilles antibales caducades. Tot i que l’empresa fabricant va fer un certificat en el 
que es responsabilitzava del perllongament en 6 mesos del període de garantia, 
aquest ha caducat. Des d’Administració ja s’estan fent gestions per reposar les 
caducades per unes de noves. 

- Manca ordinadors. La RPPO donarà resposta en quan tingui totes les dades de 
les mancances. 

- Problemes amb els llums prioritaris de la motocicleta del Grup de Proximitat de 
l’ABP Tremp. Ja s’ha avisat a l’empresa Sief-2 per canviar l’interruptor del puny. 



 
- Pivots antiencastament a les comissaries. Els informes corresponents de cada 

comissaria ja estan fets, però estan aturats a l’espera que la DGO unifiqui criteris 
per a tot el territori. 

- Vacant administració CD Sort. S’estava pendent que sortís publicat a l’ATRI. S’han 
presentat 26 sol·licituds, però cap d’elles és funcionari/a. Es mirarà de que aquest 
fet no sigui excloent en aquest cas concret. 

- Barreres accés aparcaments. Ja està solucionat. El problema era que l’empresa 
que havia de fer la feina no en tenia en disponibilitat.  

- Problemes amb els terminis de pagament de dietes. L’Administració ens informa 
que no hi ha terminis establerts pel pagament d’aquestes. 

- Videoconferències judicials. Encara hi ha determinats jutjats que no accepten les 
videoconferències i volen presència física dels citats. Tot i anar-hi a parlar, 
segueixen les seves pautes. 

- Ús de vehicles no logotipats per assistència a judicis. No es cedeixen ja que es 
deixaria el servei sense vehicles. 

- Q-5 a l’ABP Puigcerdà. Tot i que la cobertura ha de ser de 62 agents, encara no 
saben com quedarà d’efectius amb els canvis dels companys pràctiques, i s’està 
pendent de la negociació del nou Decret de Jornada i Horaris. 

- Nou sistema identificació dactilar dels detinguts. Excepte a l’ABP de La Seu 
d’Urgell, a la resta d’ABP’s ja en disposen. El gestor del sistema és el cap de la 
Unitat d’Investigació, tot i que s’ha donat accés al sistema a tots els efectius 
d’Investigació, a tots el efectius d’OAC, als caporals Caps de Torn i a la resta de 
caporals. 

- Patrullatge unipersonal. El patrullatge unipersonal per part dels caporals es 
continuarà fent. En cas d’haver d’actuar en determinats casos, s’esperarà el suport 
d’una patrulla. 

- Plans d’emergències. Totes les comissaries els tenen. Es farà un recordatori a tots 
els agents per part dels caporals. 

Volem agrair a tots/es els efectius de la RPPO el fer-nos coneixedors de les mancances 
de la regió. Per a qualsevol dubte, queixa o denuncia no dubteu en posar-ho en 
coneixement del sindiCAT. 
 
Atentament, 
 
 
 
Albert Figueras Torné 
Delegat del CAT-ME a la RPPO i a la RPP. 


