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LA REGIÓ POLICIAL PONENT TAMBÉ NECESSITA 
DEL PLA DE CONTINGÈNCIA APROVAT PEL 

DEPARTAMENT 

 
El passat dijous 18 de febrer, dins del context de visites que es realitzen en les diferents 
comissaries, delegats de la Trisindical de la demarcació de Lleida, vam tenir una reunió 
amb el Cap de la RPP i el Sots-cap de l’ABP de l’esmentada Regió. 

En el decurs de la mateixa, es va exposar a aquests comandaments el tema del pla de 
contingència aprovat pel departament d’Interior, en el qual  s’aprovaven 4,5 milions 
d’euros destinats a la realització de 250.000 hores extres per aquest 2016. 

Des de la Trisindical tenim coneixement que aquestes hores en diverses regions de 
Barcelona i altres indrets ja s’estan realitzant. Davant d’aquests fets, vam donar a 
conèixer als comandaments abans esmentats, l’existència d’aquestes hores extres 
remunerades, fruït de l’aprovació d’aquest pla de contingència. Seguidament, vam 
plantejar tot un seguit de qüestions exposant la necessitat que aquestes hores extres 
remunerades, també havien de poder ser realitzades en regions policials com la de 
ponent. 

En aquest sentit, tot i les desavinences que podria existir en algunes de les qüestions 
tractades, el cap de la RPP, ens va manifestar el seu interès en informar-se més 
acuradament d’aquest pla, i de peticionar si procedeix, un nombre d’hores determinat 
per als efectius que desenvolupen la seva tasca a laregió. 

A data 26 de febrer, hem tingut constància que des de la RPP es va donar el 
corresponent tràmit a la nostra petició, i ja s’han començat a oferir hores extres pel 
proper mes de març. En aquest cas per tant, agraïm al cap de la RPP les gestions 
efectuades, i esperem que la RPP continuï formant part d’aquest pla de contingència 
aprovat pel departament mentre es produeixi la durada del mateix. 

 

Catalunya, a 29 de febrer de 2016 
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