
  
 

 
 
 

 
REUNIÓ REGIÓ POLICIAL PIRINEU OCCIDENTAL 09/10/2018 

Dimarts 9 d'octubre vàrem reunir-nos els sindicats amb la cap d'administració i el cap i sotscap de la 
regió. Tot seguit us exposem els temes que vàrem tractar: 
 
USC-TRÀNSIT –ARRO 
 

1-Assitència a judicis: els agents que tenen judici en setmana de festa no poden disposar de 
vehicles de paisà de la casa, ens  comenten que ara disposen de pocs vehicles de paisà, malgrat això 
però, si un agent vol desplaçar-se a judici en vehicle de la casa només cal que ho demani i 
s’intentarà oferir-li un. 
En resposta ens comenten que gairebé tots els jutjats autoritzen videoconferències, a més a més si 
un mínim de tres (3) agents han d’assistir a un judici sempre se’ls facilita un vehicle de paisà. 
 

2-Manca de caporals: La regió pateix una manca de caporals sobretot a USC i Trànsit,  fet que  
provoca que alguns agents hagin d’assumir funcions de responsables sense obtenir cap tipus de 
compensació.  
Des del CAT es proposa que a tots els agents que fan tasques de responsable se’ls ha de compensar 
d’alguna manera. 
El cap de la regió comenta que és un tema que s’ha de tractar al consell de policia. 
També es comenta que a la regió i ha agents i caporals que fan servei unipersonal, fet que el nou 
cap de la regió es compromet a revisar. 
 

3-Uniformitat USC hivern: es tracta una problemàtica enquistada i sense solució. Aquesta 
mancança s’agreuja en els anys que, com enguany, hem patit un hivern cru. 
 

Ens queixem de l’aïllament i la permeabilitat de les botes que se’ns lliuren actualment, són fredes i 
només cobreixen fins el turmell. L’aigua o la neu s’escolen per la part superior i de vegades vas amb 
els peus molls durant tot el servei. 
Ens comentem que la nova uniformitat no arribarà fins 2019-2020, i des del CAT proposem que es 
dediqui una partida especial pressupostada per a roba i calçat pels agents de la RPPO i de la R. 
Central per tal de poder disposar quant més aviat millor de la roba d’hivern. 
 

4-Indemnitzacions per raó de servei (dietes), al Pirineu els desplaçaments són llargs en 
quilometratges i temps i, a més, de vegades, complicats en funció de la meteorologia. Algunes 
unitats com  ARRO, TRÀNSIT, i SERVEIS REGIONALS en general, es veuen obligats a desplaçar-se en 
trajectes de més de dues hores per donar cobertura a dispositius d’ordre públic, a controls de pas, a 
assistències d’accidents o reunions, o simplement serveis ordinaris, i sense rebre cap tipus de 
compensació. 
 

5-Lliurament del segon cranc, a principis del 2019 es lliurarà un segon cranc als efectius de la RPPO. 
 

6-Manca efectius RPPO, davant les queixes de manca d’efectius a la RPPO el cap de la regió 
comenta que hi ha un total de 397 agents, però que hi ha agents amb baixes de llarga durada, 
agents amb llocs de feina adaptats i agents en places de segona activitat, fet que provoca que hi 
hagi una manca d’efectius. 
 



7-Denegació de permisos AP, davant les queixes de denegacions de permisos d'AP des de la regió 
comenten que gairebé es concedeixen tots els que se sol·liciten. 
 

8-Felicitacions i medalles, des de la regió ens confirmen que el tema de les felicitacions i 
condecoracions és públic i que tothom ho pot consultar. 
 

9-PGA, hi ha diverses queixes amb el sistema d’avaluació i el nou cap de la regió es compromet a 
estudiar el nivell i el sistema d’avaluació a la RPPO. 
 

PARC MÒBIL 
 

1–Queixes per l’amplada dels seients dels vehicles Seat Altea : es comenta que en aquets vehicles 
els seients són molt estrets i si portes en un costat l’arma reglamentària i a l’altre costat la tàser no 
hi ha espai suficient, que la posició per a seure és molt incòmode. Ens comenten que els vehicles 
nous tindran els seients més amples i més espaiosos. 
 

2-Instal·lació marquesines: es demana la possibilitat d’instal·lar marquesines als aparcaments de les 
comissaries per a resguardar els vehicles policials, sobretot durant la nit. Obtenim com a resposta 
que no està ni previst ni pressupostat. 
 

3-Estacionar bicicletes als garatges de les comissaries,  el nou cap de la regió es compromet a mirar 
si els agents que es desplacin al seu lloc de treball en bicicleta les puguin deixar a l’interior dels 
garatges de les comissaries. 
 

ADMINISTRACIÓ 
 

1-Places de segona activitat: es comenta que a la comissaria de Puigcerdà i en general a la RPPO ja 
es comencen a ocupar places de segona activitat i llocs de treball adaptats . 
 

2-Armilles anti-bala defectuoses: han sortit algunes armilles defectuoses, el paquet balístic s’ha 
deteriorat. Des del CAT es comenta que estaria bé que tots els agents fessin una revisió acurada de 
la seva armilla personal. 
 

3-ÀGORA: ens comuniquen que es pagarà al proper mes de novembre, es pagarà a USC i UI i llavors 
ja es posaran al dia les bosses d’hores. 
 

COMISSARIES 
 

1-Seguretat als accessos de les comissaries de la RPPO: posem de manifest que hi ha mancances o 
deficiències en les mesures de seguretat d’algunes comissaries. Ens comenten que la comissió 
tècnica de seguretat i autoprotecció dotarà de la màxima seguretat totes les comissaries del cos de 
mossos, sobretot en càmeres, accessos i il·luminació. 
 

2-Tema recollida de gossos abandonats a la comissaria de Puigcerdà, es comenta que es buscaran 
solucions, que es parlarà amb l’Ajuntament i amb el Consell Comarcal de la Cerdanya. 
 

3-Porta exterior comissaria de Puigcerdà : es comenta que s’ha arreglat en diverses ocasions i que 
si no tanca bé el tècnic la tornarà a arreglar. 
 

4-Dipòsit provisional OAC a Puigcerdà: tot i estar a l’interior d’un tupperware, les substàncies 
comissades, com ara la marihuana, desprenen una forta olor. Ens comenten que aquests dipòsits 
només són provisionals i que aportaran una solució per tal d’evitar olors desagradables a les oac’s. 
 

5-Càmeres de fotos a les UI: es lliuraran càmeres noves a totes les unitats d’investigació el segon 
trimestre de 2019.  
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