
 

 

 

 

REUNIÓ RPPO-SINDICATS 
El passat dilluns 21 vàrem dur a terme la reunió periòdica entre els sindicats representatius del CME, 
el Cap de la RPPO i el Cap d’Administració de la RPPO. 

 

Els temes tractats  varen ser: 

- Efectius RPPO . El total d’efectius a la RPPO és de 470. De la 22a promoció es queden els 19 que 
hi havia i de la 23a promoció en venen 34. 

- Manca d’efectius al grup d’Investigació . No hi ha previsió d’augmentar els efectius, però es pot 
crear un Grup 200 a nivell d’USC. 

- Pacte guàrdies no presencials . De moment no es mancomunen serveis, tot i que els Caps 
d’Investigació ho han parlat per tal de sol·lucionar el problema del compliment del Pacte. 

- Còmput hores guàrdies no presencials . S’espera que al juliol estigui en servei el programa 
informàtic per tal de computar-les. 

- Canvi quadrant ABP La Cerdanya . Per manca d’efectius i per les característiques dels serveis en 
el temps, no es pot aplicar el canvi de quadrant al Q5. Des de l’ABP i la RPPO no hi ha cap 
impediment en quan sigui factible fer el canvi de quadrant.  

- Hores estructurals, VAR-15 i serveis NANSA . Les hores estructurals es gestionen des de la 
RPPO degut a les poques hores disponibles. En totes es porta un control mitjançant un llistat, el qual 
es públic i es pot consultar quan es vulgui. 

- Dotació i curs ASP . Es té coneixement que hi ha efectius que no disposen encara de l’ASP i 
d’altres que encara no han realitzat la formació d’aquesta. 

- Grups Rural ABP . Tot i els incidents a les zones rurals, el seu servei ve determinat per la manca o 
no d’efectius a cada ABP. Es gestiona el millor possible, ja que el que mana són les Directrius 
Estratègiques donades per Barcelona.  

- Revisions mèdiques a la RPPO . Desde la RPPO s’han enviat escrits a la CG Territorial per tal de 
sol·lucionar el greuge que té la RPPO al no disposar de centres mèdics doncs el DIRIP (ja no ho fan 
les mútues de que disposem al CME) no té gabinet metge al Pirineu. 

- Cobertura xarxa RESCAT a la RPPO . A finals d’agost es disposarà de cobertura als túnels Joan 
Carles I i del Cadí. En cas de manca de cobertura detectada pels efectius de la RPPO, es fa un 
informe que s’envia a Barcelona per tal de posar-ho en coneixement per tal de sol·lucionar el 
problema. 

- PDA’s Trànsit . Ens fan saber que no funcionen, ni han funcionat mai com ho haurien de fer per 
això estan treballant en un nou sistema. 



- Criteris medalles i felicitacions . Les medalles van a criteri dels comissaris de la comissió de 
valoració de la CG Territorial. Les felicitacions van a criteri de la Regió a proposta de cada ABP/CD. I 
cada 3 mesos s’envien les propostes per tal de tramitar-les. 

- Efectius del CME ferits en actuacions . Segons se’ns diu, l’Administració sempre es persona com 
a acusació particular i posa a disposició de l’afectat els seus serveis jurídics. 

- Cortina recepció ABP Puigcerdà . S’està a l’espera del concurs públic. 

- Servei balisa . Hi ha un comunicat de data 03/05/2010 que fa referència al servei balisa. 
Administració fa el servei de balisa si no hi ha cadena de custòdia. Si hi ha alguna cosa urgent, es 
munta una patrulla per tal de portar-ho. Al Complex Egara la balisa s’ha de donar en mà. 

- Renovació parc mòbil . Data finalització del rènting és el 2011. S’iniciarà per l’ABP La Cerdanya. 
Durant aquest mes arribaran els nous vehicles de Trànsit, desconeixent si les furgonetes d’Atestats 
seran 4x4. 

- Vestuari . Hi ha una comissió de vestuari que rep propostes de grups de treball en els quals hi ha 
gent que treballa al carrer en diferents àmbits. S’ha demanat a la comissió una nova uniformitat per a 
tot el territori, que sigui prou bona per a tots els moss@s. Se’ns diu que el 2012 hi haurà el canvi 
d’uniformitat. 

- Climatització a les comissaries . S’ha canviat d’empresa de manteniment. Aquesta visita 
setmanalment totes les comissaries i revisa els sistemes per tal de sol·lucionar les incidències. 

- Goteres CD Alta Ribagorça . S’ha dut a terme una revisió i no han trobat per on hi ha les 
filtracions. És un mal endèmic. Es tornarà a revisar properament. 

- Filtracions dutxes homes ABP LA Cerdanya . S’han aixecat totes les dutxes sense trobar d’on 
venen aquestes filtracions. Es mirarà de sol·lucionar. 

- Nou aparcament a l’ABP Val d’Aran . Es té previst que les obres finalitzin durant el mes d’agost. 
Encara no se sap quin sistema s’utilitzarà per autoritzar l’entrada al recinte. 

- Galeria de tir a les obres del nou aparcament de l’ ABP Val d’Aran . Van demanar pressupost 
que va ser desestimat per l’alt cost i el poc ús que se li donaria. 

- Camp de tir a La Seu d’Urgell . Aprovat el conveni entre l’Ajuntament i la DGP. A finals d’any 
començaran les obres que seran pagades per DIRIP. 

- Visites PRL a la RPPO . No ni ha cap prevista per aquest any. 

- Cadires . Les cadires més deteriorades es van canviant amb les que es disposen al magatzem. 
S’està a l’espera que hi hagi un concurs públic per a aquest tipus de mobiliari. 

- Telèfon menjador CD Pallars Sobirà . Pendent de la seva instal·lació. 

- Canvi de pneumàtics . És per contracte. Canvi il·limitat inclòs el canvi per pneumàtics d’hivern. 

 

 

 

 

 

Albert FIGUERAS TORNÉ  

Delegat del CAT-ME al Pirineu i a les Terres de l’E bre . 

Agrair a tots els efectius de la RPPO l ’haver posat en el nostre coneixement els 
problemes, dubtes, .... que us trobeu en la vostra tasca diària per tal de traslladar-
los en aquestes reunions 


