
 

                 
     

 

REUNIÓ SINDICAL RPPO   

 
02/02/2022 

USC-TRÀNSIT –ARRO 
 
1- Seguiment tema coronavirus: ens informen que a la RPPO segueixen els protocols 
que marca sanitat. 
 
2- Hores extres ORIS: demanem mantenir la quantitat d’hores extres, sobretot per a cobrir 
els serveis ordinaris quan hi ha manca d’agents. De moment seguim tenint hores extres 
assignades, de fet, part d’aquestes s’assignen en relació als serveis i els incidents que 
s’han realitzat amb anterioritat i que denoten l’augment de la càrrega de treball. 
 
3- Es demana formació continuada: formació per a l‘autoprotecció dels agents i poder 
continuar amb la formació Tàser, també està previst que tothom faci una pràctica de tir 
anual. 
Hem demanat que davant l’increment d’accidents de trànsit amb fauna salvatge es formi, 
de manera voluntària, als agents que així ho vulguin per a sacrificar animals ferits en 
atropellaments . 
 
4- Tema efectius trànsit a Vielha: davant la falta d’agents de trànsit al sector de Vielha es 
proposa fer una bossa d’hores per a cobrir la manca d’agents, el cap RPPO manifesta que 
son coneixedors del problema i que és una possibilitat que s’estudiarà. També s’ha 
proposat fer un oferiment per cobrir aquestes places encara que no es tingui el curs de 
trànsit. Sigui com sigui, el que queda clar és que és un zona complicada i allunyada que no 
pot estar sense aquesta cobertura. 
 
5- Nova uniformitat: a mitjans del 2022 es començarà a lliurar la nova uniformitat a la 
regió. 
 
El cap RPPO manifesta que s’està estudiant dotar als agents de la regió d’una uniformitat 
especial amb peces específiques com  gorro, guants i possiblement una jaqueta. També 
tenen present el tema del calçat i son conscients que al Pirineu cal portar un calçat de més 
bona qualitat. 
 
6-Concurs general: des de la regió manifesten que no tenen informació sobre calendari, 
previsió i provisió de places, places a resultes .....  , que tan bon punt surti publicat ens ho 
faran saber.  
 
Actualment hi ha 455 efectius a la Regió, s’han anat cobrint les places que hi havia vacants, 
hi ha 8 efectius amb edat de jubilar-se. 
 



 

                 
     

 
 
 
7- ARRO: davant les veus de centralitzar els grups d’ordre públic, el cap RPPO manifesta 
que no creu que es deixi la regió policial sense. 
 
8- FELICITACIONS: Aquest any s’han elevat 104 felicitacions i condecoracions internes i 5 
d’externes.  
  
 
PARC MÒBIL 
 
1- Vehicles nous: han arribat diversos vehicles nous a diferents ABP’s de la regió, i durant 
aquest 2022 s’anirà renovant el parc mòbil . 
 
Davant els problemes elèctrics que tenen els vehicles nous en la part de la mampara, a les 
portes, a l'il·luminació interior,  als cinturons de seguretat del detinguts ..... , ens comenten 
que n’estan al corrent i que qualsevol incidència la fem arribar al servei d’administració de 
la nostra ABP per donar-li curs amb celeritat. 
 
COMISSARIES 
 
1- Implementació de mesures de seguretat a les comissaries de la regió: Ja s’ha 
instal·lat el dispositiu d’accés amb codi a totes les comissaries, també s’han canviat les 
càmeres de seguretat i l’enllumenat exterior a totes les comissaries excepte a Puigcerdà . 
 
2- Comissaria la Seu d’Urgell, s’ha mirat de solucionar el problema de l’aire fred del 
garatge que s’escola fins la primera planta de la comissaria. 
 
3- Comissaria Pont de Suert: instal·lacions molt deficients, sobretot en manca de 
seguretat, i son conscients que cal una modernització/reorganització de la comissaria. Han 
iniciat contactes amb l’ajuntament del Pont de Suert. 
 
4- Comissaria Tremp: hi ha pendent l’obertura d’una finestra  al menjador  per a tenir una 
bona ventilació. S’han arreglat els problemes d’aigua i humitat al garatge. 
 
5- Comissaria de Puigcerdà: s’hauria de tancar l’accés, des del carrer, a l’aparcament de 
la comissaria pels seus laterals, per evitar que un vehicle pugui accedir des de la vorera a 
l’aparcament interior. Ens comenten que el lector digital de ressenya ( fast id livescan) ja 
està arreglat i funciona correctament. 

 

 

 


