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REUNIÓ SINDICAL RPPO 28-10-2022 

USC-TRÀNSIT –ARRO 
1-Manca d’agents caporals: a la regió hi ha un total de 542 efectius en actiu , dels quals 72 pertanyen a 
trànsit. 
Tot i el reforç d’agents i caporals de les últimes promocions , hi ha destinacions on encara hi falten agents 
i caporals,  agents de trànsit a Vielha i agents i caporals a USC i investigació al Pont de Suert. 
També es comenta que a la regió i ha agents i caporals que fan servei unipersonal. 
2-Nova uniformitat USC : Ens comenten que les primeres peces de la nova uniformitat es començaran a 
lliurar a finals d’any i durant el proper 2023. 
3-Hores extres: en disposar d’un major nombre d’efectius a tot el pirineu el paquet d’hores extres POEA 
a les estacions d’esquí podria ser menor que els d’altres anys ,però encara no ens ho poden assegurar. 
4-Revisió mèdica 2022: en alguns destins ja s’han fet les revisions mèdiques però aquí encara hi ha 
agents que no han estat avisats per a fer-se la revisió ,ens comenten que faran la consulta . 
5-Places de segona activitat RPPO: segons catàleg de places de segona activitat a la regió hi ha un total 
de 129 places de les quals n’hi ha 10 d’ocupades. 
6 -Ordre públic: a la RPPO hi ha un total de 4 equips i tots disposen de caporal. 
Ara per ara el servei d’ordre públic continuarà a la regió. S’ha de mirar de continuar amb la formació 
d’ordre públic a USC com a mínim una vegada a l’any. 
7-Unitats investigació: hi ha diversos agents treballant en aquestes unitats sense comissió (en negre), es 
demana que aquestes comissions siguin reconegudes amb efectes retroactius. 
8-Comissions de servei: per ara el tema està aturat , fins que no es resolguin tots els moviments del 
concurs general no es començaran a estudiar i valorar les comissions.  
 
PARC MÒBIL 
1-Parc mòbil: els problemes elèctrics que tenien els vehicles nous , sobretot els seat ATECA que patien 
problemes elèctrics al pont , tancaments ...,estan tots solventats. 
També es demana que cada ABP i els indicatius de trànsit haurien de disposar com a mínim d’un vehicle 
4x4 (tracció total),  que es una demanda que fa temps que perdura i diuen que ho tindran present . 
Els vehicles nous han arribat a la majoria de destins (logotipats i paisà) excepte trànsit on la licitació ha 
quedat deserta  
 
COMISSARIES 
1-Dipòsits de marihuana a les comissaries: son conscients del problema que suposa tenir grans 
quantitats d’aquesta substància a garatges i altres zones que no estan habilitades. 
Ens comenten que s’està estudiant la possibilitat de demanar la destrucció in situ  ( quan s’incautin grans 
quantitats)  i no traslladar-les a comissaries. 
2-Tema d’obres i reformes a les comissaries : la majoria de comissaries de la RPPO han quedat petites i 
obsoletes , en molts destins convé dur a terme obres i reformes de millora. 
Ens comenten que tot està en estudi però  que totes les obres i reformes per petites que siguin s’han de 
traslladar a la comissaria general tècnica i allà es fa l’estudi corresponent. 
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