REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL DE PONENT DEL 31 DE MAIG DE 2016:
RESUM DELS PUNTS TRACTATS PER LA TRI-SINDICAL:

 QÜESTIONS COMUNS A TOTES LES COMISSARIES
- SITUACIÓ ACTUAL EFECTIUS REGIONALS DESPRÉS RESOLUCIÓ CONCURS.
Se’ns exposa que totes les comissaries estan pel damunt dels seus efectius (fet “sorprenen” atenent a les existents
realitats d’efectius observades en el decurs de les visites que efectuem arreu de la regió, o amb la pròpia constatació
durant el decurs de la nostra activitat laboral). En el cas de Ponts hi ha el nombre d’efectius que pertoquen, i els
casos deficitaris es situarien a trànsit Tàrrega amb -3, i ARRO Lleida amb -5.
- NOMBRE I DISTRIBUCIÓ ACTUAL DE VEHICLES. INCIDÈNCIA EN LA ADEQUACIÓ D’AQUESTA DISTRIBUCIÓ I LA
CONTINUACIÓ DE POSSIBLES MANCANCES DE VEHICLES 4X4 EN ELS LLOCS DE TREBALL D’ ÀMBIT RURAL.A dies previs
a aquesta reunió, actualment la RPP disposa de 163 vehicles. D’aquests, 19 són tot terreny. Balaguer, les Borges
Blanques, Mollerussa i Cervera tenen 1 vehicle 4X4, i 1 vehicle 4x2 cadascuna. Tàrrega disposa de 1 vehicle 4x4,
mentre que Ponts disposa de 1vehicle 4x2. En el cas de Lleida USC disposa de 3 vehicles tot terreny. ARRO amb 4
vehicles, el sector de Lleida amb 1 i trànsit Lleida amb 1, tanquen aquesta distribució.
- ESTAT ACTUAL LLIURAMENT ARMILLES, GUANTS. UNITATS QUE EN DISPOSEN, %, ETC.
Lliurades 721 armilles interiors, 433 fundes i 253 parells de guants. Les armilles de talla especial són les que s’han
alentit més en el lliurament, la seva entrega es farà en tota probabilitat passat l’estiu. Hi ha previsió de propera
arribada i entrega de material.
- UNIFORMITAT. PROBLEMES REFERENT A AQUEST ASPECTE. Es constata que durant el 2015 van haver-hi
problemes greus en entregues. Actualment els problemes i les demores han baixat.
- FORMACIÓ. ESPECIALMENT EFECTIUS INCIDEIXEN EN TEMA YIHADISME. Importància de continuar amb les
sessions informatives arribant a tots els efectius de la RPP, i ampliant depenent de la funcionalitat del lloc de treball.
- MANCA INFORMACIÓ D’ACTES ALS EFECTIUS. PATRULLES TORN NIT EN MASSA OCASIONS NO SÓN INFORMADES
DE FESTES MAJORS, CONCERTS, I ALTRA MENA D’ACTES QUE PUGUIN TENIR REPERCUSIÓ O PERILL.
Des de RPP manifesten que això no és cert, i que no en tenen constància. Per part nostra els exposem que la qüestió
és certa i que han estat diversos els companys que ens han fet esment d’aquests fets. (Esperem que aquesta manca
d’informació que ens diuen que no existeix, no vingui produïda per l’escassetat d’efectius de nit en massa ocasions).
- DISTRIBUCIÓ D’HORES EXTRES A LA RPP. EFECTIUS PARTÍCEPS I METODOLOGIA.
Es segueix amb la mateixa distribució de les 300 hores. 200h d’aquestes en patrullatge a peu pels serveis ABP, i les
altres 100 en suport dissabtes pel servei ARRO. Se’ns informa que molt possiblement i degut al reforç al pla de
costes, durant els mesos de juliol i agost, es deixarà de fer aquest servei.

(Respecte aquest punt, i situant-nos en la reunió que delegats de la Tri-sindical vam tenir en el seu dia quan a la RPP
no es realitzava aquest servei perquè no tocava, aprofitem per agrair al màxim comanament de la RPP l’escolta feta
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a les nostres aportacions, i l’esforç fet des de la RPP perquè els efectius que treballen en aquesta regió, poguessin
entrar en aquesta bossa d’hores).
- CONTINUEN ELS PROBLEMES EN COMUNICACIONS. CONSTANTS PÈRDUES DE COBERTURA I INFINITAT DE
PROBLEMES AGREUJATS EN LES ÚLTIMES SETMANES. Manifesten tenir coneixement d’alguns casos i estan pendents
de la possible col·locació d’una nova antena que donaria més cobertura al nucli de Lleida, fent esment dels
problemes haguts en el què havia d’estar la nova antena ubicada a La Seu Vella.
A la vegada, es fa incís en què
aquest problema succeeix en altres poblacions de fora de Lleida, i que és un tema de gran importància. Ens
informen que a mesura que tinguem coneixement d’anomalies els anem passant les incidències detectades.
- CASOS CONCRETS DE PROBLEMES DE CONCILIACIÓ FAMILIAR.
Des de la RPP exposen que aquests casos siguin parlats amb el comanament responsable de l’àrea, unitat, etc.
Davant la possible manca d’entesa, diàleg o altres situacions que no minorin el problema, estan disposats i oberts a
que l’afer pugui ser tractat amb els màxims comanaments regionals.
- RECENT TRENCAMENT DE COMISSIONS SERVEIS. NOMBRE I DESTINACIONS Aquests trencaments es produeixen
atenent a què RPP no té efectius provisionals i estan per damunt d’efectius. Se’ns informa que els efectius afectats
són 3 de SRCO i 3 més d’altres destinacions de la regió.Fem esment dels casos de comissions de servei on ambdós
efectius tenen la plaça dins la pròpia regió, que en aquests supòsits des de la regió es podria donar celeritat al canvi.
Se’ns va informar que així es faria, i als pocs dies ja vam constatar aquests canvis.

 TARREGA I CERVERA:
- EXPLICACIÓ OBRES TÀRREGA PER EVITACIÓ INUNDACIONS COMISSARIA.Es va construir un pou per recollida
d’aigües, amb 2 bombes d’extracció d’aigua. S’ha millorat l’aïllament de les canonades. A posteriori a aquestes
reformes van tenir novament aigua al brífing que han constatat que es van produir per una baixada de tensió que va
fer saltar un diferencial. Es buscarà un possible canvi en el tipus de diferencial.
- VESTIDORS FEMENINS HAN QUEDAT PETITS. POSSIBLES REFORMES I/O ALTERNATIVES.Administració manifesta
que certament l’espai ha quedat ajustat, i que ja s’ha efectuat visita amb FCC i un tècnic del departament. Per aquest
cas hi ha una partida pressupostaria pendent d’aprovació i és previsible una pròxima ampliació.

 COMISSARIA DE LLEIDA:
- GRAVACIONS CÀMERES COMISSARIA. PERSONES QUE HI TENEN ACCÉS.
Es formula aquesta qüestió arran del coneixement d’uns fets succeïts davant de la comissaria de Lleida en un torn de
nit. Una vegada informats de qui té accés a les mateixes, constatant l’escàs nombre i les característiques concretes
d’aquestes persones, sol·licitem l’opció que s’ampliï la possibilitat de visualització de les càmeres a més persones
amb l’objectiu de donar cobertura en tot moment.
- NOVETATS REFERENT A LES ACTUACIONS DUTES A TERME ENVERS EL LABORATORI DE CIENTÍFICA.Comentem les
actuacions fetes fins a l’actualitat amb la Inspecció de Treball i des del servei d’administració se’ns informa que s’ha
enviat informació específica complementària a Inspecció de Treball. S’està a l’espera d’informe. Degut a aquestes
actuacions, existeix un projecte de millora validat per Científica i pendent de licitació.
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- POCA LLUMINOSITAT EN DESPATXOS D’ALGUNES UNITATS. ESPECIAL INCIDÈNCIA EN LLOCS DE TREBALL SENSE
CAP MENA DE LLUMINOSITAT EXTERNA. Requerim es dugui a terme un repàs general per constatar algunes zones
destinades a llocs de treball on s’observa una significativa insuficiència lumínica. Per la nostra part, manifestem que
informarem en exactitud de les zones on detectem aquest problema per tal de posar-hi solució.
- SRCO LLEIDA.Actualment no hi ha previsió oficial de possible tancament de SRCO. Si que no obstant hi ha
l’objectiu que en un possible futur s’unifiqui les Sales de Catalunya en 2 o 3 gran nuclis de treball centralitzats.
Arribat el cas, a hores d’ara des de la RPP no poden donar resposta a quina seria la destinació futura dels efectius
implicats, tot i manifestar que l’objectiu prioritari seria que els afectats poguessin seguir a la mateixa localitat actual.
- MANCANÇA DE PDA’s A TRÀNSIT. Es fa esment de la constatació de mancança de material en el decurs de l’últim
període a trànsit, emfatitzant amb el tema de les PDA’s a mode d’exemple. Diuen ser-ne coneixedors, que és un
tema força generalitzat a tot Catalunya i que el comissari de la DT en té coneixement.
- DEFICIENT FORMACIÓ, I SENSE MATERIAL. EFECTIUS INVESTIGACIÓ HAN D’ASSISTIR A INCENDIS EN AQUESTA
SITUACIÓ. Les primeres intervencions són efectuades per les Unitats Investigació sense disposar de material adient
per dur-ho a terme i amb una formació que hauria de ser significativament millorable. Se’ns informa que el trasllat
de la petició de material ja es va fer en el seu dia i que la resposta depèn de la Divisió de Policia Científica.
- ZONA CUSTÒDIA DETINGUTS. (Aparent calaix desastre de lloc de treball on s’assigna el mobiliari que no serveix)
Informem de la necessitat de millora en alguns dels elements mobiliaris d’aquesta zona. Especial incidència en la
cadira de la zona de custòdia on tot i que pel lloc no cal vetllar per la imatge, si que és necessari vetllar per la salut
laboral del treballador que ha d’estar en aquesta zona de treball per un llarg període d’hores.

 ALTRES POSSIBLES QÜESTIONS
- UTILITZACIÓ DE GRAELLES AMB DADES PERSONALS RELATIVES A INDEXS D’ABSÈNCIES LABORALS. (Utilització
inadequada per part d’algun comanament)
Per part de la Divisió Avaluació i Serveis (DAS) es va realitzar a Cervera una reunió on es va presentar un “rànquing”
d’adaptacions laborals, cròniques, segones activitats....., . Ens manifesten que mai en cap cas es va fer públic.
Aleshores, concretem que ens referim a un llistat fet pel màxim comanament de SRCO on sortien dades
d’absentisme laboral dels agents de SRCO des del 2007, i que aquest va poder ser visualitzat per diversos agents. La
utilització del mateix, no va ser per a res la correcta. Des de la RPP manifesten que no tornarà a succeir, i que va
tractar-se d’un error.
- S’informa d’anomalia detectada en finestra de Balaguer. Tot i no estar entre els punts que es van passar,
s’informa al servei d’Administració del risc existent de caiguda en una de les finestres de la comissaria de Balaguer.
La mateixa es troba ubicada en el despatx del GAV i es lliura fotografia per la percepció i ubicació del fet.
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