
 

 

 
REUNIÓ REGIONAL RP PIRINEU OCCIDENTAL 

 
Ahir vam tenir reunió regional amb els caps de la RPPO i la cap d’Administració per tractar els temes que principalment preocupen 
als efectius destinats al Pirineu. Ha estat una reunió realitzada amb molt bona sintonia, on tots intentem buscar millores i tenim 
visions molt pròximes. 
 
Els principals temes tractats han estat
 

: 

Pla de seguretat de les comissaries-  Ja han finalitzat les millores en el control d’accessos i ara començaran a millorar els 
enllumenats exteriors de les comissaries, també estan prenent mides per col·locar cortines en determinades finestres per millorar la 
privacitat. 
 
Vehicles- Entre finals del 2022 i principis del 2023 arribaran nous vehicles, però depenem dels estocs i ara la conjuntura econòmica 
i social ha fet minvar la disponibilitat. Demanaran tot terrenys més alts que l’Ateca, doncs aquest model es queda curt en 
determinades pistes de muntanya. Per cert, tots els Atecas han estat revisats, menys un que ho estarà en breu. 
 
Millores en la climatització- Estan revisant els refredadors de Sort i Pont de Suert i les calderes de la Seu, Puigcerdà, Tremp i 
Vielha. 
 
Pla d’estiu- Ja han fet l’oferiment, això pot implicar alguna pèrdua d’efectius de cara a l’estiu. L’Intendent ha comentat que no hi ha 
manera que vulguin incloure el Pirineu pel Pla d’Estiu, malgrat que cada vegada hi ha més turistes de muntanya, ell seguirà insistint, 
i el CAT li donarà suport! 
 
Uniformitat- Anem tard i malament amb la uniformitat d’hivern, un altre aspecte en el que estem en total sintonia amb el cap de la 
Regió, és inacceptable que els agents de la regió passin fred i vagin mal calçats. Si tot va bé hi haurà nova uniformitat el 2023! 
 
Cap de torn regional- Aquesta figura està essent ben valorada, però l’extensió del territori i les males comunicacions obliguen a 
disposar de més personal per realitzar aquesta tasca amb prou rigor. 
 
Efectius de la Regió- Ara són 442, d’aquests n’hi ha 10 en segona activitat. Aquest any s’han jubilat 4 persones, però n’hi ha 8 que 
també s’hi poden acollir, intentaran que aquestes persones siguin substituïdes. De moment el concurs de trasllats va per llarg, doncs 
la tasca d’introduir els destins es feixuga i es realitza de manera manual. 
 
És especialment preocupant la mancança d’efectius de trànsit, en algunes destinacions inexistents durant el torn de nit. El cap de la 
Regió ens fa saber que estan elaborant un nou decret d’estructura, que han demanat participació de diferents serveis del CME, però 
no han tingut en compte ningú del Pirineu!!! Aquest fet és desmotivador i perjudicial pels agents destinats a la RPPO. 
 
Formació- Ens expliquen que l’ARRO ha fet formació sobre l’ús de la taser i ha donat pautes de com disparar a un animal malferit, 
aquesta última demanda (feta pel CAT) no hauria de ser necessària si els agents rurals estiguessin més disponibles. També 
demanem que es faci formació a tots els agents per saber com cal actuar quan s’utilitza la taser. Aprofitem per criticar els problemes 
que donen les càmeres que cal activar quan es fa servir la taser, que va ser el problema que va provocar que no s’utilitzés en 
l’incident de Lleida (no la duien perquè la càmera no funcionava) on un atracador va acabar amb un tret d’arma de foc a la cama. 
 
Guàrdies d’Investigació- Estan treballant en una proposta nova, la tenen força enllestida, així que els hi donin el vist i plau ens 
convocaran per explicar el nou sistema. 
 
Felicitacions i condecoracions- Demanem que es facin públiques, expliquem que sovint creen malestar, potser el fet de donar 
publicitat a les concedides, farà millorar la percepció d’aquestes. Ens han fet saber que en van tramitar 133, però només n’han 
atorgat 107, aquest és un problema que ve de més amunt i que lluitarem per evitar-lo. 
 
Protocol Coronavirus- Seguiran el que marqui el gabinet de seguretat i salut laboral. 
 
Hores extres de seguretat ciutadana- Hem demanat que es prioritzin aquestes hores pels efectius de USC, Trànsit i ARRO ja 
tenen altres incentius (nivell 3 i 2 respectivament, i hores pròpies), ens diuen que només un 8% de les hores d’USC han estat 
realitzades per ARRO o Trànsit, ho entenem, però mentre hi hagin voluntaris d’USC, aquesta ha de ser la prioritat. 
 
Dipòsit de droga- Comentem que a Puigcerdà hi ha un carregament que està provocant males olors, ens confirmen que fan tot el 
que poden per evitar que entri a la comissaria (són 1000 kg i no es fàcil emmagatzemar-los). 
 
Ordre públic- estan estudiant aquest tema, es tem per la possibilitat de perdre aquesta especialitat del territori, si ho centralitzen 
serà una mala noticia per l’operativitat. 
 
SALUT!!!                       CATalunya, 05 de maig de 2022 


