
 

 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ SINDICAL 12 / 12 / 2008 A LA RPP 
 

Tal i com us vàrem informar, avui ens hem reunit amb els Cap de la RP 

Ponent, d’Administració i la Cap de l’ABP Segria-Garrigues-Pla d’Urgell. 

 

En primer lloc, l’Intendent Cap de la Regió ha presentat de manera oficial 

als sindicats, al Sotscap Regional i la Cap de l’ABP-SEGRIA-GARRIGUES-

PLA D’URGELL. 

 

1. TELECOMUNICACIONS A LA REGIÓ. Hem demanat com estan les 

gestions que s’han fet per tal de millorar el sistema RESCAT de 

telecomunicacions ( CAT I ALTRES ) 
RESPOSTA DEL INTENDENT. Després de diverses demandes i 
comprovacions, aquesta setmana s’ha pogut constatar una millora en la 
cobertura, sense poder concretar en quins percentatges, però s’està 
treballant per la millora.  
L’Intendent va apuntar també que, envers al sistema SIGNE (dóna la 
“posició exacta” de les dotacions policials), la valoració que en fan és 
positiva, tot i que han fet moltes propostes de millora per tal de fer-lo 
encara més útil per a la tasca policial. 
 

2. ESTACIONAMENT DE VEHICLES PARTICULARS DINS EL RECINTE 
POLICIAL DE LLEIDA ( CAT i ALTRES ).  S’ha demanat com està l’estudi 

que estaven fent i si hi ha res definit.  

RESPOSTA DE L’INTENDENT. Pendent de treure tots el vehicles que 
han estat substituits i acabant de fer l’estudi de les places que podran 
ser ocupades pels vehicles particulars; a més, estan valorant quina és la 
millor manera de gestionar aquestes places. Es preveu que a finals de 
gener es podran fer ús d’aquest espai un nombre aproximat de 40 a 60 
vehicles.  

 

EL CAT-ME HA DEMANAT també la possibilitat de què companys que fan 

punts de trobada en altres comissaries de la Regió (Borges, Tàrrega)  per 

anar als seus serveis (comissaries de les comarques de Tarragona), puguin 

estacionar el seu vehicle a l’interior dels recintes policials.  

RESPOSTA DEL INTENDENT. Ho estudiaran i ens informaran. 



 

 
3. INSTAL·LACIONS DE TIR (PROPOSAT PEL CAT) Es sol·licita saber 
que hi ha de l’informe que vàren enviar a la Comissaria General de 

Planificació i Ordenació pel que respecta a les instal·lacions de tir que 

s’utilitzen a Lleida. 

RESPOSTA DE L’INTENDENT. La Comissaria General de Planificació i 
Ordenació ha fet saber que, tot i cobrir les mínimes condicions de 
seguretat, ha aconsellat unes millores higièniques sanitàries per a la 
millora de la qualitat de les pràctiques. En ser aquesta una instal·lació 
privada s’està a l’espera de la resposta que pugui donar el titular de la 
instal·lació. 

 

4. MATERIAL INFORMÀTIC (PROPOSAT PEL CAT) Es comunica que tot 

i els canvis fets a Mollerussa i Borges el sistema és lent i antiquat. 

RESPOSTA DE LA CAP D’ADMINISTRACIÓ A la Regió, s’ha procedit al 
“pla Renove” de tot el material informàtic durant els mesos d’agost i 
setembre i durant el mes de novembre s’ha fet el cablejat i canvi de 
PC’s a Mollerussa, quedant pendent només el cablejat a Borges. 

 

5. VEHICLES RENTING A LA RPP (PROPOSAT PEL CAT), hem preguntat 

quants se n’han prorrogat, per quan de temps, i quina previsió de renovació 

hi ha, (furgons arro, terranos i algun turisme). També ens hem interessat 

pels sistemes de retenció que portaran. 

RESPOSTA DE LA CAP D’ADMINISTRACIÓ D’ençà del mes de 
setembre s’han anat incorporant tots els nous vehicles i les pròrrogues 
del renting s’han fet de 15 dies en 15 dies. En l’actualitat només 
queden 10 VW passat de trànsit i 3 furgonetes de l’ARRO, es preveu la 
seva substitució abans de finalitzar l’any. Pel que fa als “anclatges de 
càrregues” de les furgonetes es desconeix quan es tindran, tot i que 
arribaran tal i com va demanar la Comissaria General, que és 
l’encarregada d’aquests afers. 
 

6. El CAT-ME fa saber el malestar dels diferents grups de USC-Lleida 

(RURAL, CP, OAC, patrulles conjuntes UI-USC) per la manca d’efectius. 

RESPOSTA DE LA CAP D’ABP  Amb els agents que hi ha s’ha de fer el 
servei el millor possible. Hi ha hagut canvis i potser se n’hagin de fer 
més.  

A tots costa d’assimilar els canvis però espera que siguin per a bé del 
servei i dels agents. Demana un cert marge per a poder veure, 
analitzar i decidir.  

Rural, no s’ha dissolt ni han estat redistribuïts, es mantè com a tal, 



 

com a grup de rural, però amb les franges horàries de Q5. A més, ens 
fan saber que estan molt contents d’ells tot i que de vegades potser no 
s’explicita prou. 

CP, es va mantenir una reunió amb els responsables i se’ls va demanar 
que qualsevol incidència que afecti al servei es fes saber als 
comandaments per tal de fer les revisions o modificacions escaients, 
estan en procés d’adaptació. 

Patrulles mixtes,  no es realitzen, cadascú fa la seva feina i són 
complementaris els uns dels altres dins de cada especificitat. 

 

7. FORMACIÓ, EN BASTO POLICIAL I ESPRAI, PER PART DE 
L’ADMINISTRACIÓ. El CAT-ME demana saber quan s’acabarà la formació 

del bastó policial i si es farà amb els esprais. 

RESPOSTA DE L’INTENDENT. Actualment s’està formant a tots el 
agents de la Regió en la utilització del bastó policial en quan a la 
formació dels esprais no hi ha prevista aquesta formació. 

 

8. ADMNINISTRATIUS. El CAT-ME demana saber quin nombre 

d’administratius han arribat a la RPP i quants efectius s’han recuperat per a 

tasques policials amb  aquesta arribada. 

RESPOSTA DE L’INTENDENT I LA CAP D’ADMINISTRACIÓ. Hi ha 15 
administratius  dels 17 assignats per a la RPP, en breu n’arribarà un 
més. Ha estat el Cap de cada unitat qui ha col·locat als efectius 
recuperats per tal de fer tasques policials.  

 

9. ARC DETECTOR METALLS. El CAT-ME demana la instal·lació d’un arc 
detector de metalls als accessos de comissaria, com ja s’ha fet amb 

l’escàner.   

RESPOSTA DEL INTENDENT I LA CAP D’ADMINISTRACIÓ. 

Actualment no esta prevista la instal·lació d’aquest aparell. 

 

10. TEMPERATURA ATI i SRC-Ponent. El CAT-ME demana saber com 

està el problema de temperatura de confort de l’ATI i la SRC 

RESPOSTA DE LA CAP D’ADMINISTRACIÓ. Es reconeix un excés de 
temperatura a l’ATI i és prevista una actuació en aquesta àrea. Envers 
la SRC diu que hi ha els mitjans necessaris per tal de tenir una 
temperatura de confort correcta i no hi ha prevista cap actuació. Se 
l’informa de l’excessiu soroll del motor del l’extractor i respon que els 
tècnics han informat que és el que s’ha de fer. 



 

 

11. TRANSPARÈNCIA EN L’ASSIGNACIÓ HORES EXTRES. El CAT-
ME  ha demanat més transparència en l’assignació d’hores extres, un VAR 

similar al 15 de trànsit per a SC. 

RESPOSTA DE L’INTENDENT. El cos està treballant amb un nou VAR-
16, s’hi han presentat esmenes i no està prevista una data de 
funcionament. El Sotscap Regional esta d’acord amb la màxima 
transparència possible. 

 

12. OLORS A LES GARJOLES DE BALAGUER 

RESPOSTA DE LA CAP D’ADMINISTRACIÓ. La solució passaria per la 
instal·lació d’un sistema similar al que es va posar a Cervera però aquest té 

un cost elevat i serà una de les actuacions a fer un cop acabat el 

desplegament i es revisin les “velles instal·lacions” de mossos. 

 

13. MANCA DE MATERIAL A BALAGUER.  El CAT-ME demana per 
Balaguer la dotació d’una torre de carregadors de lots per donar més 

capacitat a  aquestes i que no es quedin sense bateria al 30 o 40 minuts 

d’una actuació. 

RESPOSTA DEL INTENDENT. En prenen nota i es mirarà la incidència 

 

14. S’ha demanat també quina és la previsió que hi per a la sortida a concurs 

de les places que actualment estan dotades amb adscripcions provisionals.    

RESPOSTA DEL INTENDENT. Actualment, les prioritats han estat les 

que han estat i confia que en breu es puguin dotar les places amb els 

sistemes adients. 

 

15. S’ha demanat l’increment de material com vehicles, PC’s i impressores 

locals a la RP.  

RESPOSTA DE L’INTENDENT. Tenim el material que ens és previst i la 

previsió de l’administració va en direcció contraria, en posar més material 

comunitari en contra de per a cada Unitat. 

 

16. S’ha demanat saber com està la reposició dels cascs de trànsit que 

manquen 

RESPOSTA DE LA CAP D’ADMINISTRACIÓ. Actualment els cascs BMW 

estan caducats i s’han passat les dades dels que s’han de reposar i el 

nombre, resten a l’espera de la dotació per fer-ne el lliurament. 



 

 

S’ha demanat la possibilitat de fer aquestes reunions amb més 
assiduïtat per tal d’anar avençant amb les millores adients a la nostra 
tasca. 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment,  

 

Mario CARROBÉ  
Delegat Territorials del CAT-ME a RP Ponent 
626.406.551 
catmelleida@yahoo.es  
 
 
 
 

Catalunya, 15 de desembre de 2008 


