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REUNIÓ REGIÓ POLICIAL PIRINEU OCCIDENTAL 1-3-2017 

El passat 1 de març ens vàrem reunir amb els caps policials i d’administració de la regió 
policial del Pirineu Occidental. Els temes més importants que vàrem tractar són els 
següents: 
 
Demanem informació sobre els efectius a la RPPO

 

. Cobertura per ABPs. Demanem 
informació sobre els números de cobertura a USC, principalment. Situació dels agents que 
queden com a responsables de torn. No ens donen dades concretes, però informen que es 
perden efectius respecte de l’any anterior. Ens informen que, en relació a la figura del 
RESPONSABLE DE SERVEI, aquest és un servei voluntari i que no hi ha previst que 
estigui reconegut ni que hi hagi compensacions per a desenvolupar aquesta funció. 
Nosaltres seguim reclamant que s’apliqui el que la llei ja preveu en aquests casos: 
l’encàrrec de funcions, amb compensació econòmica per jornada. 

Demanem informació sobre les gestions fetes des de la RPPO en relació a la uniformitat 
específica

 

 per a la nostra regió. Aquest és un tema recurrent que hem denunciat des de 
fa anys i que encara no s’ha solucionat. Els responsables de la RPPO ens informen que ara 
mateix NO hi ha prevista uniformitat específica per a la climatologia que tenim a  la Regió 
de Pirineu, tot i que des de la RPPO s’han enviat informes de temperatures. Els caps ens 
diuen que òrgans com el Consell de Policia o la Comissió de vestuari que és on s’ha de 
decidir aquesta qüestió –i on ho hem plantejat també reiteradament els sindicats-, no 
consideren que cal millorar la uniformitat actual. 

Demanem informació sobre formació POEA

 

 que s’ha impartit als efectius de la RPPO 
durant l’any 2016 (per ABPs i distingint si s’ha impartit a agents de USC i ARRO) i la 
previsió per al 2017.  

Ens informen que no poden ara mateix presentar un pla d’hivern per a USC i Trànsit

 

, 
amb compensació econòmica pels agents o hores estructurals, que tingui en compte la 
cobertura necessària en temporada de major afluència turística, donat que això depèn de la 
Prefectura.  

Demanem estat del lliurament de les armilles i guants a la RPPO

 

 (per destinacions). 
Ens informen que el lliurament d’armilles i guants està al 100%. 

Demanem informació sobre el lliurament de les Tàser

 

. Previsió dels agents que en faran 
ús i formació. Se’ns informa que la única informació que tenen es que l’adquisició es troba 
en fase de licitació i que estan a l’espera d’informació des de la DGP. 

Informació sobre el nombre d’agents (per destinació) amb exempció de torn de 
nit i compliment de les recomanacions contingudes als informes mèdics per part de les 
diferents ABPs. Demanem informació sobre els criteris emprats. Únicament ens informen 
que a tota la regió hi ha manca d’agents per poder cobrir les nits. A l’ABP Cerdanya hi ha 8 
agents que tenen una adaptació del lloc de treball i estan exempts de fer nits. No van 
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donar resposta coherent sobre els criteris, però reconeixen que les possibles solucions 
haurien de venir acompanyades de compensació econòmica, però que és una qüestió que 
competeix als caps de regió. 
 
Demanem que es facin gestions en relació a les mesures de seguretat exterior a Sort. 
Ens informen que no es farà res al respecte. Pel que fa a la zona de custòdia

 

, quedarà 
ubicada en la petita estància de l’entrada a la zona de custòdia a l’esquerra. 

S’està a l’espera de que es presenti el projecte dels arquitectes per a la reestructuració 
de l’edifici de la comissaria de Pont de Suert.

 

 També s’està treballant en la reparació 
de l’avaria reiterada en el sistema d’aigua calenta. 

Ens informen que cal reparar el sistema d’incendis

 

 de l’ABP de La Seu d’Urgell. Manquen 
els informes de la resta d’ABPs. 

Ens informen que a la regió es portarà a terme el 
 

PRODERAI. 

Ens informen que hi ha fet un nou pla per a la instal·lació de càmeres a les 
comissaries

 

 i que s’està a l’espera de la resolució corresponent i les autoritzacions que 
encara manquen. A la comissaria de Pont de Suert s’està a l’espera de canviar la zona de 
custòdia i així poder reubicar l’agent de custòdia en una zona on la càmera no l’enfoqui 
directament. 

Se’ns informa que les anomalies detectades en els sistemes de calefacció

 

 de diferents 
comissaries de la regió estan resoltes. A Vielha es  van  portar  radiadors  i  a Puigcerdà 
l’avaria en la manca d’aigua calenta es va reparar. També els  cremadors  del  gasoil que  
es  van gelar a l’ABP Cerdanya van ser substituïts i es van canviar de lloc per tal d’evitar 
que torni a passar. 

Ens informen que no s’ha fet cap mena de modificació en el laboratori de científica de 
la comissaria de La Seu d’Urgell

 

. Si que s’ha instal·lat enllumenat d’emergència i lliurat 
material que s’havia demanat. 

En relació a la demanda sobre la manca de material a Trànsit, els responsables ens 
informen que des de Trànsit no s’ha informat de les mancances i que, per tant, no hi ha res 
previst. Pel que fa a la manca d’efectius de Trànsit

 

, no hi ha previst augmentar nombre 
d’agents. 

Ens informen que les úniques hores extraordinàries

 

 previstes són les del POEA. No hi ha 
cap altra partida. No hi ha hores estructurals. 

Demanem que es paguin les dietes 

 

corresponents per tots els efectius, tot i que els 
desplaçaments es facin dins de la Regió, degut a la dificultat territorial els pertoqui exercir 
la seva tasca puntual fora del seu àmbit habitual de treball. Ens informen que els serveis 
regionals cobren les dietes únicament quan surten de la regió. No hi ha previst canvis. 

Catalunya, a 14 de març de 2017 


