
 

 

 

 

 

Temes pendents del CAT-ME a la reunió del 

passat octubre entre la RPPO i els sindicats 

 

El passat divendres dia 18/12/2009 ens vàrem reunir amb el Cap de la RPPO per tal 
de tractar els temes que varen quedar pendents a l’última reunió entre la RPPO i els 
sindicats del passat mes d’octubre. 

Els temes tractats varen ser: 

- Compliment de les directrius de la ISO en quan a efectius, espai físic i 

material. Les obres a la zona ISO ja estan  acabades a totes les Comissaries 
i les obres que queden pendents fan referència a altres dependències que 
s’han hagut de canviar de lloc (p.e. el menjador de la CD de Sort). En quan a 
la càrrega de treball als efectius i el treball que comporta a la SRCO, es va 
fent. 

- Informació sobre la falsa denúncia que es va produir a l’ABP La Seu d’Urgell 
i que va ser notícia als diaris. El Departament d’Interior s’ha personat com a 
acusació personal. 

- Protocols d’actuació als túnels de la RPPO. El del túnel Joan Carles I 
encara no està desenvolupat. S’han fet xerrades amb tots els efectius i es 
donarà un resum al dossier de presentació dels nous efectius vinguts a la 
RPPO. 

- Protocols d’actuació Plasetcat a l’empresa de Lés (Val d’Aran). No es 
disposa de protocols però s’han fet xerrades del pla d’actuació i s’ha dotat de 
màscares als vehicles d’USC i Trànsit.  

- CD El Pont de Suert. Motocicleta de 125 cc per a proximitat. En un principi 
no es portarà ja que l’anterior de 250 cc no s’utilitzava degut a l’extensió del 
poble i la ubicació de la Comissaria. 

- Protocols d’actuació en malalties infeccioses. Es segueixen les directrius 
dels protocols fets pel gabinet mèdic del Departament d’Interior. 



- Obertura de finestra a les dependències d’Informació de la Comissaria 

de La Seu d’Urgell. Administració mirarà de fer-ho, tot i que al ser un canvi 
estructural s’haurà de fer projecte i parlar-ho amb l’Ajuntament de La Seu 
d’Urgell. 

- Manca de Cap de la CD El Pont de Suert. S’ha incorporat un Sergent de la 
última promoció i hi ha hagut canvi de Sots cap, sent aquest també Cap 
d’OAC. 

- Estat vehicles RPPO i previsió de canvi del parc mòbil. L’antiguitat mitja 
dels vehicles de la RPPO és de 2 anys. Per tant, no hi ha previst cap canvi. 

- Possibilitat de canvi de quadrant a l’ABP Puigcerdà, passar del 7x7 al Q5. 
Seria factible si es disposes de més efectius. De totes maneres es tindrà en 
compte. 

 

A principis del mes de desembre ens vàrem reunir amb el Cap d’Administració de la 
RPPO per tal de tractar els temes que varen quedar pendents a la última reunió 
entre la RPPO i els sindicats del passat mes d’octubre. 

Els temes tractats varen ser: 

- Manca de vestuari i material pels efectius de l’última promoció de 

Trànsit. Ens informa que el tema de vestuari ja està arreglat amb la dotació 
als efectius nouvinguts. 

- Reformes despatxos Cap Administració RPPO i Atenció a la Víctima 

Regional (aquest últim no disposa de llum natural ni ventilació). S’està 
pendent de la situació del Grup de Muntanya i de l’ increment de personal a 
Administració, incorporació d’una nova administrativa i un Cap de Secció 
(previst a la RLT).  

- Protocols amb malalties infeccioses a les zones de detinguts. S’ha fet 
una compra de màscares FPP-II. La ventilació a les instal�lacions és la 
correcta. L’empresa de desinfecció contractada segueix els protocols fets pel 
Servei de PRL de la DGP. 

- Sol�licitud d’un local sindical a la Comissaria de La Seu d’Urgell. Demanar-
ho per escrit, tot i que per acords només correspondria a les capitals de 
província. S’estudiarà el fet de dotar d’aquesta instal�lació als sindicats. 

- Camps de tir de la RPPO. El de La Seu d’Urgell està pendent de la 
signatura de l’acord entre l’Ajuntament i el DIRIP. 

- Laboratori de la RPPO. Es desconeix el que falta en quan a PRL. 

- Calendari de visites de PRL a les Comissaries de la RPPO. Mirarà 
d’esbrinar el calendari i ens ho farà saber. 



- Guants antitall i antipunxades de dotació. Aquesta hivern es faran 
proves en condicions extremes de climatologia amb dos parells de guants. 

- ASP’s. La Unitat d’Armes és la responsable de l’entrega d’aquestes als 
efectius. Qui n’havia de disposar ja les té. 

- Relació de la gent no uniformada de la RPPO que no entra dins l’assignació 
del val de roba. S’ha de fer un informe on consti els dies que s’ha treballat 
no-uniformat i es mirarà de fer el pagament. 

- Nou aparcament a l’ABP Vielha. Començarà al llarg del 2010 quan el 
temps sigui benèvol. 

- Mal funcionament de la climatització a la RPPO. És un mal endèmic. Es 
mirarà d’anar sol�lucionant les incidències. 

- Obrir finestra a les dependències d’Informació de la Comissaria de La 

Seu d’Urgell. Es farà un estudi per veure la viabilitat, i si és factible es 
demanaran els corresponents permisos i informes per tal de dur-ho a terme. 

- Previsió de substitució d’agents de suport per administratius/ves. A 
totes les Comissaries de la RPPO, excepte les de Sort i El Pont de Suert, es 
substituirà un/a moss@ per un administratiu/va. A l’ARTPO i a Suport 
Regional es posarà un/a administratiu/va a cada lloc.    

 

Agraïm a tots/es els efectius de la RPPO el fet de posar en el nostre coneixement 
les vostres inquietuds i la problemàtica de la Regió. 
 

Albert FIGUERAS TORNÉ 

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

CATalunya, 22 de desembre de 2009. 

 

 

 

 

 

 


