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  REGIÓ POLICIAL DE PONENT REUNIÓ DEL 27N I 9D DE 2015          

  

QÜESTIONS COMUNS A TOTES LES COMISSARIES 

- SEGURETAT EN ELS  ACCESOS A LES DEPENDÈNCIES POLICIALS.  

S’exposen aspectes referents a portes, càmeres, etc., d’algunes dependències policials. 

- MANCA DE SEGURETAT I INFORMACIÓ REFERENT AL TEMA  YIHAIDISTA. TAMBÉ GREU DEFICIT FORMATIU EN 

AQUEST ASPECTE.  Exposen  que s’ha efectuat la formació pertinent als comanaments de caporal a amunt i que des 

d’aquests ja s’ha donat el corresponent trasllat de la informació a la resta  d’efectius. 

PROPOSTA.  Sol·licitem que des de l’Àrea d’Informació es pugui fer jornades formatives sobretot als agents de base, 

que al cap i al fi, són els més exposats a les situacions de perill del dia a dia. Una formació amb qüestions més 

pràctiques que teòriques.   A l'ABP de Lleida  s'han iniciat xerrades per part de l’Àrea d’Informació de la regió de 

Ponent a USC i Rural un dia entre setmana.  

- MANCANCES EN FORMACIÓ. SEGUEIXEN EXISTINT. PAUTES I CRITERIS PER UN PRESENT I FUTUR.  Informem del 

greu dèficit en general, exposant situacions concretes. Per la seva part no consideren correcta aquesta informació i 

manifesten que no hi ha canvis previstos per un present i futur. 

-  POCS EFECTIUS ALGUNS CAPS DE SETMANA. POSSIBLES ALTERNATIVES. S’exposa la preocupació cada vegada més 

existent entre els efectius sotmesos a torns, i s’informa de la possibilitat que siguin els agents d’algunes oficines els 

qui en ocasions puguin substituir les mancances de personal que en darrer terme sempre acaben suplint  els 

mateixos. Els comanaments de la RPP no consideren l’alternativa com a adequada i correcta,  no saben com pal·liar 

aquesta situació que cada dia afecta més l’estat d'ànims dels agents que es troben a quadrant.  

- MANCA DE VEHICLES ADIENTS PER TAL DE PODER DONAR UN SERVEI EN CONDICIONS, TENINT EN COMPTE EL 

GRAN AMBIT RURAL EN EL QUE TREBALLEM.  Exemple LLEIDA: VEHICLES 4X4  ( El servei de rural sols disposa d'un 

vehicle per portar a terme les tasques del servei, aquest vehicle actualment ja està sobrecarregat de kilòmetres i tota 

la resta de patrulles del servei rural s'efectuen amb vehicles nous, però són turismes. Estem fent malbé la flota nova 

de cotxes passant amb ells per camins, etc..) Responen que és la Comissaria General de planificació i suport la qui 

determina els tipus de vehicles per les regions, i esmenten que faran petició per increment d’aquests vehicles. A la 

vegada informen que a finals d’any començaran a arribar nous vehicle per substituir a altres de la RPP. 

- POSSIBLE NOVA FALTA DE MANTENIMENT EN CONDUCTES DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ I SIMILARS. CONTINUA 

EXISTINT ZONES QUE PODEN REVESTIR PERILL EN UN FUTUR OBSERVANT L’ESTAT D’ALGUNES PLAQUES DEL SOSTRE. 

Administració informa que l’empresa FCC  està realitzant el respectiu manteniment. Malauradament, per part de la 

Trisindical cal esmentar que segueixen caient plaques d’alguns sostres per possibles deficiències en aquesta 

supervisió i manteniment. 

Aquestes qüestions ja van ser exposades en la última reunió del 8 d’abril sense cap solució positiva en la majoria de punts i amb solució 

deficient en alguns d’ells. 
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- LA NO RENOVACIÓ DE LES COMISIONS DE SERVEI a nivell de tota la regió. Com es pensa reforçar els serveis que 

han perdut efectius amb aquesta mesura? .  

Les referents a Investigació quedaran reemplaçades amb els oferiments de places en vigor. Pel que respecta a les 

d’ARRO no hi ha la previsió de substitució de les places perdudes. 

- PROBLEMES EN DIPÒSIT I CUSTÒDIA MARIHUANA. QÜESTIÓ QUE ES VEU AGREUJADA EN ALGUNES COMISSARIES. 

Estan treballant amb òrgans judicials per alleugerir la destrucció. També s’ha treballat amb la ubicació d’alguns 

contenidors. Respecte la custòdia, no consideren que el fet que el dipòsit pugui estar a l’abast d’altra gent no té 

perquè representar cap problema. 

- ESTAT ACTUAL LLIURAMENT ARMILLES, FUNDES, GUANTS. UNITATS QUE EN DISPOSEN, ETC. 

437 armilles lliurades, de les quals 406 a seg ciutadana (247 ABP Segrià i 159 a la resta). Les 31 restants s’han 

començat a lliurar a altres unitats. Respecte a les fundes 73 han estat lliurades, i no disposen de nombre dels guants. 

- MANCANÇA DE ROBA I ALTRES. LES COMANDES NO SE SERVEIXEN. Manifesten que si hi ha hagut algun període de 

problemàtica general produït per la no distribució des de Barcelona, des de la regió es desconeix el motiu i si 

finalment es trobarà solució en aquesta qüestió. 

- Seria convenient la instal·lació d'un telèfon amb línia exterior a totes les ACD per tal de donar amb normalitat i 

seguretat el compliment de la nova N01. Al tancament de la reunió Informen que ja totes les comissaries  tenen 

aquest  telèfon habilitat per aquest dret del detingut.  

- Demanar armilles de les talles XXL, per que estiguin a disposició dels efectius de totes les comissaries.  Esmenten 

que aquesta possibilitat es força complicada i  poc provable. 

- Donar màxima celeritat i sense dilació, en l'entrega de les armilles personals de dotació.  Informen que hi ha uns 

terminis marcats i que des de la Regió, poca cosa poden fer. 

 

 COMISSARIA DE LLEIDA: 

- “POC RESPECTE ALS EFECTIUS DE CARRER” ATENENT A ALGUNES ACTUACIONS SUCCEIDES. ES FAN FER 

DISPOSITIUS A ABP, ARRO, TRÀNSIT...  PER RECERCA DE DETERMINATS GRUPS O PERSONES SENSE DONAR-LOS LA 

INFORMACIÓ REAL DE LA QUE ES DISPOSA. 

Existeix la percepció que en ocasions la informació que se’ls passa no és tota la que des d’algunes unitats es coneix. 

Exposem alguns dels últims casos ocorreguts. Des dels caps de la RPP neguen aquesta qüestió i exposen que si en 

alguna actuació policial ha pogut passar algun fet que doni peu a aquestes interpretacions, ha estat per alguna 

errada en el canal de trasllat de la informació, però en cap cas per expressa voluntat. 
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- USC PONENT . Cal fer èmfasi en el desajust i l'etern error de realitzar custodies de llarga durada en centres 

hospitalaris (hospital Arnau de Vilanova i Hospital provincial Santa Maria). Custodies que impliquen per les 

condicions del lloc on es realitzen perill pels agents actuants, perill pels treballadors sanitaris, malalts ingressats, 

visites dels malalts ingressats...etc. Des de la Regió ens fan esment que no el consta que en centres hospitalaris de la 

demarcació s'estiguin realitzant custòdies de llarga durada d interns del centre penitenciari de ponent i que en cap 

cas depèn de la regió policial, ja que depèn del departament de justícia. 

-  INFORMACIÓ REFERENT A SALA LLEIDA. PRESENT , FUTUR I POSSIBLES NOVETATS  No hi ha cap mena  de novetats 

i canvis ni res significatiu. Davant l’observació que els caps regionals exposaven desconèixer que hagués pogut existir 

manca d’efectius, des de la Tri-sindical se’ls fa entrega de l’escrit registrat dia 1 de juliol del 2015 i del qual mai vam 

obtenir resposta. 

- POSSIBLES PROBLEMES SEGUIMENT 18 CAP DE SETMANA. CRITERIS DE LA RPP.  Sense entrar en detalls esmenten 

que els criteris són els regulats actualment atenent a la situació d’amenaça terrorista existent.  S’estableix el que 

marca el POEA. 

- POSSIBILITAT QUE DES DE LA RPP, S’AUTORITZI A LES PERSONES PERJUDICADES PER LA NOVA SEQÜÈNCIA 

HORÀRIA QUE AIXÍ HO SOL·LICITIN, DE PODER CONTINUAR AMB LA MATEIXA SEQÜÈNCIA DE TORNS QUE FEIEN 

ARA.  ES PRIMORDIAL LA CONCILIACIÓ FAMILIAR.   Tot i que a la data d’aquesta reunió aquest afer ja havia estat 

tractat en Consell de Policia, etc. Per part de la RPP manifesten que no ha d’haver problema en aquest afer. 

- INTENT DE CANVIS DE PLANIFICACIÓ EN EFECTIUS AMB PLAÇA A TORN,  VOLGUEN APLICAR EL NOU ACORD 

D’HORARIS.   Aquesta qüestió s’exposa a efecte de coneixement per part dels caps (manifesten desconèixer-ho)   

- SITUACIÓ NOU REPETIDOR. CANVIS EMISSORES VEHICLES CALENDARI PREVIST RPP.  El nou repetidor 

possiblement s’iniciaran les obres abans de Nadal, i les emissores canviades abans acabar l’any. 

- ALTRES TEMES QUE S’HAN TRAMÉS A ADMINISTRACIÓ EN EL CONTEXT DE LA REUNIÓ: 

1. POSSIBILITAT DE VALORAR OBERTURA DE FINESTRA EN DESPATXOS D’OAC, REQUERIMENTS, ETC. SENSE 

DESCUIDAR QÜESTIONS DE SEGURETAT. AQUESTS DESPATXOS NO SÓN VENTILATS TOT I EL CONSTANT I ELEVAT 

MOVIMENT DE PERSONES, AMB L’INCREMENT DE RISCS PER LA SALUT LABORAL  EN MATÈRIA DE POSSIBLES 

ENFERMETATS QUE AIXÒ COMPORTA. 

2. SEGUEIXEN LES ANOMALIES EN LA SENYALITZACIÓ DE SISTEMES INCENDIS. PER MANCANÇA D’ESPAI EN ELS 

VESTIDORS ELS EXTINTORS ES TROBEN EN LLOCS DIFERENTS ALS ASSIGNATS, AMAGATS EN RACONS...... 

3.LAVABOS MOSSES.  POSSIBLE MILLORA EN EL SERVEI DE NETEJA, REMARCANT CERTA MANCANÇA DE NETEJA A 

LES DUTXES. 

- RECORDATORI FELICITACIONS PENDENTS AGENTS ART LLEIDA. Ambdues han estat trameses i  tirades endavant. 

- ARRO LLEIDA.  Manca d'efectius (relacionat amb la supressió de les comissions), impossibilitat de que els equips 

estiguin complerts (impossibilitat de poder realitzar procediments operatius de treball). 

 Dubtes i diferències en la forma de computar les seves hores nocturnes remunerades. 
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 Greus diferències en quadrants respecte la majoria ARRO’s de Catalunya. Davant aquest fet sol·licitem 

unificació en aquest criteri, i que es realitzi les mateixes seqüències horàries. Estan treballant per adequar 

l’actual estructura als efectius. La pretensió és  que a l’any nou policial, hi hagi una important millora en 

l’àmbit horari, augmentant així l’estabilitat laboral. 

Respecte les diferenciacions entre els efectius  en la forma de la compensació horària manifesten no tenir constància 

del fet. Es fa una breu exposició entre els presents. 

- AIC PONENT . El torns de guàrdies presencials en aquesta regió implica que sent una regió amb una estructura 

d'efectius tan curta, els agents entren molt sovint de guàrdia , tenint en compte que el nivell d'activació ha estat 

molt baix durant aquests darrers anys (sistema de guàrdies presencials imposat l'any 2008). Creiem que es podria 

valorar l'aplicació del sistema de guàrdies localitzades tal com es va utilitzar en altres regions amb característiques 

semblants a ponent. La resposta sobre la possibilitat de poder aplicar un torn de guàrdies presencials més adequat i 

més efectiu a l'estructura tan curta de personal de la AIC i alhora més real  per les veritables exigències del servei és 

que l’Àrea d'Investigació Criminal de Ponent, depèn directament de la Divisió D'Investigació Criminal i aquests temes 

no pertoquen a la Regió.  

- AUDIÈNCIA/JUTJATS DE LLEIDA: 

 ARMILLES ( el servei de l'audiència i jutjats no disposa d'armilles antibales ni escuts per tal de poder repel·lir 

qualsevol amenaça o fet que es pugui produir en aquestes dependències.)  la sorprenent resposta fou “qui 

se la ficarà”, resposta considerem no massa apropiada després que en la reunió de 8 d’abril s’hagués 

informat que mentre no arribessin les pròpies de cadascú, es miraria de portar-ne. 

 EFECTIUS No es produiran canvis en aquest aspecte. Els efectius en aquest servei són suficients. 

Aquestes dues últimes qüestions referents a Audiència/jutjats i CP ja van ser exposades en la última 

reunió  del  8 d’abril sense que s’hagi produït cap solució al respecte. 

 

 BALAGUER I PONTS: 

REPARACIONS ENCARA PENDENTS. Pel que ens comuniquen els usuaris d'aquests despatxos, cada vegada que plou 

es veu com l'aigua baixa per les parets i el sostre, en el despatx de l'administrativa, planificació i del cap de seguretat 

ciutadana a Balaguer.  

Continuem amb la manca de vehicles 4x4 a Balaguer i Ponts  (els Nissan nous són tracció davantera). 

 Centre "Egeiro" es produeixen dubtes en quan la forma i la realització d' aquests trasllats. 

La resposta en aquesta qüestió, es que aquest servei es realitza entre tres i quatre vegades l'any i que per 

"proximitat i optimització" es creu convenient que aquest trasllats els realitzin els agents de la CD de Ponts. 

Ens comuniquen que faran tot el possible per facilitar al màxim tota la informació per donar major seguretat 

als agents que realitzin l’esmentat trasllat.     
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  Greus situacions de risc que es produeixen a la CD de Ponts tenint en compte que actualment estem en el 

nivell 4 de perill per Terrorisme...Es posa en coneixement dels caps de la Regió uns fets coneguts per la 

Trisindical, on es va "exposar la seguretat" dels agents que treballaven en aquell torn a la CD de Ponts, i les 

dependències de la mateixa. ( Aquest fet és va produir almenys tres vegades) 

  Es té coneixement de l' alt percentatge d' agents de l'ABP de Balaguer que presenten informes mèdics per: 

- malalties cròniques               - patologies relacionades amb el trastorn de la son . 

 TARREGA I CERVERA: 

- CANVIS CONSTANTS EN LA PLANIFICACIÓ DELS AGENTS DE CERVERA. Manifesten que aquest fet es produeix  

perquè el percentatge de baixes és elevat i aquest fet condiciona que s’hagin de produir més canvis. 

- MANCA D'EFECTIUS EN AMBDUES AMB ESPECIAL INCIDÈNCIA EN EL CAS DE CERVERA. AQUESTA MANCANÇA ES 

VEU AGREUJADA EN FORÇA OCASIONS FINS AL PUNT D’INEXISTÈNCIA DE CAP MENA DE COMANAMENT.  S’explica 

que aquest últim punt produeix que en nombroses ocasions agents facin de responsables sense cap mena de 

compensació, motiu pel qual caldria valorar algun tipus de compensació horària.  La imputació horària únicament 

vindrà donada en aquest cas per algun possible perllongament motivat per aquesta tasca en si, mai en cap cas com a 

manera de compensació pel fet de fer de responsable. 

- DESCAMPAT  DARRERE COMISSARIA CERVERA, PLE DE RESIDUS SÒLIDS. MALA IMATGE.  Exposat en la última 

reunió sols s’han solucionat petites qüestions.  Es va netejar per part de l’ajuntament a posteriori a la última reunió, i 

respecte els vehicles es van enviar oficis al jutjat per retirar alguns dels mateixos. 

- SOL·LICITUD ORDINADOR AL LOCUTORI QUE TÉ ASSIGNAT  UI CERVERA PER RECOLLIR DENÚNCIES. Ara mateix es 

recullen les declaracions de temes personals i delicats en els despatxos ordinaris de la unitat d'investigació.  

Dificultat d’assignació donat que cada ABP, CD, etc té  el nombre d’ordinadors establerts. 

 BORGES I MOLLERUSSA: 

A la comissaria de Mollerussa : 

- El vestidor de les dones ha quedat molt petit, les agents que hi treballen no s'hi poden moure si coincideixen mes 

de dues persones. L' accés és molt complicat i poder canviar-se és impossible (la instal·lació dels armers en aquest 

lloc ha causat aquest problema). Ara per ara no existeix possibilitat de canvis. 

- Les dutxes dels vestidors tant masculins com femenins presenten un problema amb la pinya de sortida d'aigua...ja 

que l'angle de direcció va contra la paret.   Administració informa que ja està solucionat 

- La climatització del  Hall no funciona correctament.  S’ha instal·lat un nou termòstat i ara funciona correctament. 
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