
 

                 
     

 

 
REUNIÓ SINDICAL RPPO  21/10/2021 

 
USC-TRÀNSIT –ARRO 
 
1- Efectius regió RPPO: el nombre d’efectius és de 382, més 80 de trànsit , 52 agents en 
pràctiques i 8 en segona activitat. L’absentisme ocupa el 10,23%. 
 
2- Hores extres ORIS: es demana mantenir la quantitat d’hores extres, sobretot per a cobrir 
els serveis ordinaris quan hi ha manca d’agents. 
 
3- Formació continuada: es demana formació per a l‘autoprotecció dels agents i poder 
continuar amb la formació Tàser. Età previst que tothom facii una pràctica de tir anual. 
 
4- Manca d'efectius a la RPPO : 
Manquen agents i caporals per a cobrir alguns serveis, sobretot durant els torns de nit i de 
tarda nit. 
Sembla ser que els agents en pràctiques que han arribat es destinaran a cobrir tots aquells 
serveis on hi falta personal, també es confia en l’arribada de nous caporals a la RPPO. 
 
A Puigcerdà la plantilla està  envellida i hi ha pocs agents al carrer, sobretot en el torn de nit 
i tarda nit.  Han arribat agents en pràctiques tant a Puigcerdà com a Sort.  
 
5- Agents en tasques de responsables de torn: a la regió ens hi trobem en moltes 
comissaries, es demana una compensació per els agents que fan tasques de responsables. 
S’està a l’espera de l’arribada de nous caporals 
 
6- ARRO: a la regió hi ha 21 efectius operatius, 3 més per formació i 1 efectiu que fa tasques 
de suport. Disposen de 4 furgonetes, 4 tot terrenys i 1 furgoneta per a suport i tir. 
  
PARC MÒBIL 
 
1- Vehicles nous: cap a finals d’any arribaran nous vehicles però es desconeix quants i com 
seran reparitis a les abp’s. Es  demana la importància de disposar de vehicles tot terreny. 
 
2- A Vielha els agents destinats a trànsit fa temps que demanen una furgoneta tot terreny 
per a poder treballar en més bones condicions en accidents, alcoholèmies, etc. 
 
 
 



 

                 
     

 
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 i Vielha. 
 
2- Comissaria la Seu d’Urgell. Adequació de la peixera, comenten que es podria col·locar 
alguna cosa tipus vinil  per a que quedi, en els seus laterals, més opaca. 
 
3- Comissaria Pont de Suert.  Instal·lacions molt deficients, sobretot en manca de 
seguretat, es demana si tenen previst una modernització de la comissaria. 
 
4- Comissaria Tremp. Es demana d'arreglar la peixera ja que durant el torn de matí l’agent 
de recepció ha de posar papers al vidre per a parapetar-se del sol i poder tenir una bona 
visió dels accessos a comissaria i de la mateixa recepció. També es comenta que al 
menjador s’hauria d’obrir una finestra per a tenir una bona ventilació. 
 
 

 


