
 

 
 
 
 
 
 
 

Reunió Caps RPPO amb els sindicats 10.02.2009 
 
El passat dimarts 10.02.2009 vàrem tenir una reunió a La Seu d’Urgell amb el Cap de la RPPO, 
Sots-Cap RPPO, Cap Administració i els sindicats. Per part dels sindicats varen estar presents SPC, 
SME-CCOO, SAP-UGT i CAT-ME. Remarcar l’absència dels sindicats APESME i AFITCME. 
 
Els temes  tractats van ser: 
 
Cobertura emissores a La Cerdanya i al Túnel de Vielha. Cerdanya s’ha sol·lucionat la manca de 
cobertura amb la instal·lació de nous repetidors i al Túnel de Vielha està previst sol·lucionar-ho però 
no es té una data. 
Manca de comandament Escala Intermitja CD El Pont de Suert. A l’últim moviment d’efectius 
va marxar un Sergent de més de la RPPO i és per això que la CD El Pont de Suert no en disposa. 
Estan buscant un Sergent que doni un perfil determinat per la zona. De moment el Cap i Sots-Cap de 
l’ABP Val d’Aran fan cobertura a la CD. 
UI Vielha. Manca un Caporal que té comissió a Barcelona i només hi ha cinc agents. De moment 
s’haurà de mantenir així. Potser es mirarà de pujar de nivell i crear la plaça de Sergent, igual que a la 
UI La Cerdanya. 
Comissaria Conjunta Meles. Pendent d’inauguració. Es mirarà d’unificar criteris Meles/Le Pertus 
per la sol·licitud de dades. Hi haurà reunions regionals per explicar la metodologia de treball amb 
aquestes Comissaries. Es mirarà de donar més volum de feina ja que estan infrautilitzades. També es 
demanarà augmentar els efectius destinats. 
Responsables servei. És totalment voluntari, no es pot obligar i s’ha de fer un càrrec de funcions. Hi 
ha bossa d’hores estructurals, però es demana una mica de previsió per a gastar-les. 
Manca d’efectius a la RPPO. S’està mirant de fer un document sol·licitant els efectius òptims que 
permetin donar un bon servei i poder complir els acords signats. Es mirarà de regular els efectius que 
vagin passats d’hores (sobretot UI). Aquesta manca comporta adaptar els quadrants als efectius de 
que es disposa. El Q7 actual és per sortir del pas. 
Trànsit Vielha. S’està mirant de posar sol·lució a la manca d’efectius el més aviat possible. 
Permutes. Desconeixement a la RPPO de com estan les permutes ja que es depèn de Barcelona. 
Trasllat SRCO a Lleida. Els comentaris varen ser un globus sonda. Desde la RPPO s’ha fet un 
informe desfavorable a la seva eliminació i/o trasllat. Per arreglar la manca d’efectius s’haurà 
d’esperar a la nova promoció. S’ha modificat el quadrant i es fan 12 hores. 
Seguretat a les Comissaries. És un tema que porta el Departament. S’estudiarà posar altres sistemes 
de seguretat que no siguin arcs o escàners. Només es parla de Comissaries de Regió, no a les petites. 
Calor a les Comissaries. S’han revisat les Comissaries de Tremp i El Pont de Suert. 
Despeses assistència ISPC. S’està treballant en una nova Instrucció que especificarà el tema 
residència i dietes/quilometratge. Si mentrestant hi ha qualsevol problemàtica, es posi en 
coneixement del Cap d’Administració de la RPPO. 



 

Neteja de vehicles a La Cerdanya. S’ha anat a parlar i ja s’ha sol·lucionat la problemàtica que hi 
havia amb l’empresa de neteja. Es mirarà de contactar amb empreses del sector que dintre de la seva 
plantilla hi hagi gent discapacitada per a contractar-les per aquesta tasca. 
PRL. Les deficiències detectades a les visites/inspeccions de PRL 07/08 quedaran arreglades en 15 
dies. Queden pendents els protocols dels laboratoris. El Departament d’Interior encara no ha fixat el 
calendari de visites/inspeccions pel 2009. 
Camps de tir. El pressupost de millora (70000/75000 euros aproximadament) del de La Seu Urgell 
s’intentarà fer-lo entrar als pressupostos d’aquest any, ja que hi ha amenaça de tancament per 
l’incompliment de la normativa. Ja s’havia parlat a l’anterior reunió que aquestes millores s’havien 
de fer durant l’exercici 2008. L’Ajuntament de La Seu d’Urgell no es farà càrrec de cap despesa. 
El camp de tir de Tremp depèn del Ministerio de Defensa, i es regeix per una altra normativa. A 
Vielha encara no s’ha mirat res. 
Rampa accés aparcaments soterranis Tremp i La Seu d’Urgell.  Pendent de l’informe de 
l’arquitecte. 
Revisions mèdiques 2009.  Fins el mes de maig no sortirà el concurs per veure quina empresa la 
farà. 
Cabrestants vehicles.  Només hi haurà un vehicle per Comissaria dotat de cabrestant. 
Desinfecció Comissaries i vehicles. El Departament d’Interior va treure un comunicat molt ecològic 
del procediment de desinfecció. Ens queixem que aquest comunicat va en contra de la protecció dels 
agents. 
Dispositiu La Molina. Va ser el primer esdeveniment en que el dispositiu va ser responsabilitat del 
CME. El Cap del dispositiu va ser un Comissari. De la responsabilitat de l’accident de motocicleta 
per part d’un agent de Trànsit no es va voler entrar en el tema. 
La problemàtica, entrada d’aigua, que va haver-hi amb les botes es va comprovar per part del Cap 
d’Administració de la RPPO que només van ser dos parells de botes. 
Els guants de que disposem actualment no compleixen la seva funció i es passa fred i així ho va 
reconèixer els cap d’Administració.  
Durant el dispositiu va haver-hi roba de Gore-tex i tèrmica a disposició dels efectius desplegats, tot i 
que ningú en va fer ús. 
A la Comissió de Vestuari es proposarà de millorar la uniformitat i fer-la adient a cada Regió.  
El Cap de la RPPO ens va demanar als sindicats que li féssim arribar una llista de les prendes de 
roba que consideréssim adients per a la Regió i així ell ho presentaria a la Comissió de Vestuari. 
 
Reunions amb el Cap de la RPPO i els sindicats. 
 
El Cap de la RPPO va proposar de fer la reunió amb els sindicats no anual sinó semestral. Els 
sindicats varem estar d’acord. Es va quedar que la propera reunió seria passat l’estiu. 
 
 
 
Salut. 
 
 
 
 
Albert Figueras Torné 
Coordinador del CAT-ME al Pirineu. 


