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REUNIÓ DELS SINDICATS AMB ELS 

COMANDAMENTS DE LA REGIÓ POLICIAL PONENT 
 

Abril 2015. Per part de la Trisindical s’informa i es debat sobre els següents punts. 
 

 QÜESTIONS COMUNS A TOTES LES COMISSARIES 

- FELICITACIONS.  Davant la constatació d’unes possibles irregularitats que afectaven a mossos de la RPP exposem  

els fets, en caràcter general i  en particular el cas de dos companys d’ART Lleida. Es lliura als comandaments el  

comunicat de la Tri-sindical FELICITACIONS NO CONCEDIDES on hi ha el reflex evident del cas d’algun company 

mereixedor de felicitació destinat a la RPP i que no ho ha estat per certes decisions. 

- MANCA DE VEHICLES ADIENTS PER TAL DE PODER DONAR UN SERVEIEN CONDICIONS, TENINT EN COMPTE EL 

GRAN AMBIT RURAL EN EL QUE TREBALLEM.  Se’ns informa que els vehicles venen assignats des de Barcelona i són 

conscients d’aquesta mancança, tot informant que a data d’avui comissaries com Lleida, Balaguer , Cervera i Tàrrega 

disposen d’un únic vehicle tipus4x4. Des de la RPP es donarà tràmit a una petició per disposar de més vehicles 

d’aquest tipus,  i/o es valorarà la possible redistribució dels mateixos. La Trisindical posa com a exemples: 

- SERVEI DE RURAL A LLEIDA. Només disposa d'un vehicle 4x4 per portar a terme les tasques del servei.  Aquest 

vehicle actualment ja està sobrecarregat de quilòmetres i tota la resta de patrullatge del servei rural s'efectua amb 

vehicles nous tipus turisme, gens adequats per aquestes tasques. La manca de vehicles 4x4 a Balaguer i Ponts es veu 

agreujat pel fet que els Nissan nous són de tracció davantera. 

- MANCA DE SEGURETAT EN ELS  ACCESOS A LES DEPENDÈNCIES POLICIALS. Agreujat en el moment actual per 

l’amenaça jihadista. Informem de les mancances en quan a seguretat. Ens informen que des de la SUCOT es va 

peticionar a totes les comissaries per a que elaboressin un informe de millores referent a aquestes qüestions de 

seguretat. Des de la RPP aquests informes han estat tramesos.  

- FALTA DE MANTENIMENT EN CONDUCTES DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ I SIMILARS. CONSTATACIÓ AMB LA 

CAIGUDA DE SOSTRES EN ALGUNA COMISSARIA, I LES POSSIBLES ZONES QUE PODEN REVESTIR PERILL EN UN 

FUTUR OBSERVANT L’ESTAT D’ALGUNES PLAQUES DEL SOSTRE.    Administració exposa que l’empresa que porta el 

manteniment FCC, està informada i s’estan fen les revisions pertinents. Des de la Trisindical es fa menció que 

s’incideixi en les possibles zones més problemàtiques i amb més risc. 

- MANCANCES EN FORMACIÓ. SEGUEIXEN EXISTINT. PAUTES I CRITERIS PER UN PRESENT I FUTUR.  S’exposen les 

greus mancances formatives existents des de tots els àmbits. S’informa de possibles accions que es podrien realitzar 

amb la finalitat de millorar la formació del col·lectiu. No obstant, se’ns comunica que la RPP no té la potestat de 

decisió en determinats aspectes. La Trisindical informa a la vegada, que tot i que s’hagi començat a fer alguna 

activitat formativa, cal seguir aprofundint i millorant, evitant que la conceptualització percebuda, sigui la de que és 

fa alguna activitat formativa amb la finalitat de que es pugui dir des de l’Administració que els efectius ja estaven 

formats davant alguna actuació no desitjable. Tanmateix se’ls fa lliurament del comunicat de 10 de març de 2015 

MANCA FORMACIÓ DAVANT NOVES NORMATIVES. 
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- GREUS PROBLEMES EN COMUNICACIONS. CONSTANTS PÈRDUES DE COBERTURA I INFINITAT DE PROBLEMES 

AGREUJATS EN LES ÚLTIMES SETMANES.  Des de la RPP manifesten ser coneixedors  de problemàtiques en aquesta 

qüestió. Informen que porten mesos treballant amb l’obtenció d’un altre repetidor i que aquest està a l’espera 

d’obtenció d’ubicació definitiva, que si no hi ha contratemps podria ser a La Seu Vella. 

- UNIFORMITAT. CONTINUEN EXISTINT PROBLEMES.  Informem  de problemes que ha hi hagut en la reposició de 

botes, pantalons, i fundes pistola.  Entenem que és llastimós que encara hi hagi problemes d’aquest tipus. 

Administració manifesta tenir coneixement d’alguns casos i que s’han fet els tràmits per agilitzar l’entrega d’aquest 

material. 

- REVISIONS OAC’s. CRITERIS, OBJECTIUS, MÈTODES, ETC. Se’ns explica que es tracta d’un pla de millora on es 

revisen temporalment totes les OAC’s. Des de la SUCOT es dissenya un pla de supervisió homogeni arreu del territori 

català. Des de URPAC es realitzen visites de supervisió on es segueixen uns ítems com exemple que la presentació de 

l’atestat sigui correcta, la tipificació s’ajusti al fet, els temps d’espera, ... 

- DÈFICIT I ANOMALIA IMPORTANT REFERENT AL TEMA  JIHADISTA. MANCA INFORMACIÓ, ERRORS EN ELS 

NIVELLS, .... S’exposa per la Trisindical la nostra preocupació i malestar per la manera com s'ha gestionat aquest 

tema. Discrepàncies i diferències en els nivells depenent de les comissaries; comunicats interns en llocs sí i altres no; 

lectura del problema en alguns brífings i en altres ni parlar-ne. Aquesta mancança informativa a tota Catalunya ha 

estat també latent a la RPP. Sense resposta precisa en aquest aspecte, se'ns informa que en breu sortirà normativa 

reguladora referent a bona part de temes referents a controls de pas, punts estàtics, etc., referents a mesures 

d’autoprotecció respecte aquest tema. 

 BALAGUER I PONTS 

REPARACIONS EN EL DESPATX DEL CAP DE SEGURETAT CIUTADANA A BALAGUER.  Se’ns comunica que la fuita 

d’aigua provinent del sostre ja ha estat arreglada. 

PROBLEMÀTIQUES DETECTADES  EN EL TRASLLAT D'UNA DEPENDÈNCIA A L'ALTRA. Esmenten que es tracta de 

casos excepcionals i puntuals. La trisindical exposem que es tracta més d’estadística a l’igual que en d’altres 

comissaries. Caldria analitzar la freqüència en què es produeix aquest fet, i es parla de buscar mesures alternatives . 

 TÀRREGA I CERVERA 

MANCA D'EFECTIUS EN AMBDUES. Exposem la problemàtica, se’ns informa que la mancança no existeix en 

computar-se a tots els efectius amb destinació en aquella comissaria. A partir d’aquí, sí que molt possiblement 

davant baixes laborals, excedències, etc., el nombre d’efectius reals pugui baixar essent certa l’afirmació efectuada 

per la Trisindical. 

MANCA D'ORDINADOR A LA SALA DE BRIFFINGS.  S’informa que està demanat i esperen poder-lo tenir col·locat en 

poc temps. 

DESCAMPAT  DARRERE COMISSARIA CERVERA, PLE DE RESIDUS SÒLIDS. MALA IMATGE.  Es mostra i lliura una 

fotografia on s’observen vehicles en dipòsit judicial en un descampat al darrere de comissaria. S’informa que al 
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marge de la mala imatge en tots els sentits, el més greu és el possible risc que poden generar aquests vehicles amb 

tanta proximitat a les dependències policials.   Davant els fets exposats i observats es comprometen a fer els tràmits 

pertinents amb els diferents òrgans d’afectació en aquests vehicles. 

 MOLLERUSSA 

NOVAMENT INCIDIM  EN L’ESTRUCTURA DE LES DEPENDÈNCIES DE MOLLERUSSA. AQUESTA COMISSARIA  ESTÀ  

MAL DIMENSIONADA, ÉS PETITA I AMB POCS ESPAIS ÚTILS DE TREBALL.  Continuen mostrant el seu acord en 

aquest fet, però a dia d’avui no hi ha cap mena de canvi al respecte. Informen que hi ha la cessió d’uns terrenys per 

fer unes noves dependències però no hi ha pressupost per fer-ho. 

 COMISSARIA DE LLEIDA 

- AUDIENCIA/JUTJATS DE LLEIDA: 

 ARMILLES. EL SERVEI DE L'AUDIÈNCIA I JUTJATS NO DISPOSA D'ARMILLES ANTIBALA NI ESCUTS PER TAL DE 

PODER REPEL·LIR UNA POSSIBLE AMENAÇA O FET QUE ES PUGUI PRODUIR EN AQUESTES DEPENDÈNCIES. 

Des de la RPP exposen que aquest és un fet quasi acabat donat que en un període breu cada efectiu tindrà la 

seva pròpia armilla. No obstant, atenent a la nostra petició s’intentarà posar-ne fins que no arribin les 

pròpies de cada agent. 

 EFECTIUS. SERVEI DE PORTA.  Es revisarà la situació del vigilant i l’agent de policia. 

 RECEPCIÓ. LA MÀQUINA DEL "SAI" ES TROBA COMPARTINT ESPAI AMB ELS AGENTS DE CUSTÒDIA DE 

L'EDIFICI, MOLESTA MOLT LA RUMOROSITAT CONTÍNUA D'AQUEST APARELL.  Prenen nota i manifesten que 

ho exposaran als òrgans respectius dels jutjats. Se’ls informa per  part nostra que aquest punt va ser un dels 

tractats per la Trisindical en l’últim Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 20 de març. Se’ls lliura còpia del 

full on hi ha el punt 28 respecte a aquest tema.  

-  CENTRE PENITENCIARI DE PONENT:     

 LA PERCEPCIÓ DELS COMPANYS DEL CP ÉS QUE HI HA COSES A MILLORAR EN EL FUNCIONAMENT DEL 

SISTEMA DE SEGURETAT (LA SALA DE CONTROL).  Desconeixen de que va aquest tema en intervenir-hi 

altres organismes aliens a mossos. Des de la Trisindical els informem que respecte aquest cas, novament el 

CP havia canviat l’empresa de seguretat,  que l’actual  ja hi havia estat temps endarrere i s’havia notat 

millora. Ens emplacem a comunicar qualsevol anomalia que pugui derivar d’aquesta qüestió.  

 A LA SALA D'ÀPATS  EL MICROONES ESTÀ MOLT DETERIORAT, NO ES TROBA EN LES MILLORS CONDICIONS. 

Comuniquen que fa uns dies  n'han posat un de nou. 

 VEHICLE 6345.  Informem que  no li funciona la calefacció i l’aire condicionat. Els comandaments de la RPP 

manifesten que en aquestes condicions el vehicle no és apte per aquest servei, i donat que arreglar-ho 

segons administració no és possible, substituiran l’esmentat vehicle. 
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- MILLORA ACCESIBILITAT PARKING A COMISSARIA. DETERIORAMENT D’AQUEST ACCÈS QUE POT COMPORTAR 

ALGUNA CAIGUDA I LESIÓ INNECESSÀRIA.   Se’ns informa que disposen de rajoles al magatzem i que procediran a 

efectuar el canvi de les zones deteriorades que puguin revestir un risc. 

- INFORMACIÓ REFERENT A SALA LLEIDA. MÍNIMS ACTUALS, INFORMACIÓ SOBRE POSSIBLE FUTUR TANCAMENT.   

Se'ns informa dels mínims actuals. Respecte el possible futur  tancament no disposen de cap mena d’informació 

oficial. Si que són coneixedors de la voluntat que hi havia d’unificar el territori català amb 1 o 2 sales, però 

oficialment no tenen cap mena de novetat al respecte. 

- ESTAT ACTUAL LLIURAMENT ARMILLES, GUANTS. UNITATS QUE EN DISPOSEN, ETC. Ens informen que no hi ha 

previsió actual de dates a la RPP. El lliurament d’armilles és de quasi  unes 400 a USC. Respecte els guants, 93 han 

estat repartits i 260 es repartiran en breu. Constaten també que hi ha hagut cert retard per qüestions de tallatge. 

- PERMUTES. CRITERIS I ALTRES INFORMACIONS AL RESPECTE.  Per part de la RPP, totes les permutes que es 

peticionen es tramiten a l’òrgan competent. No obstant, els criteris posteriors per part del Departament, són en 

caràcter general  la denegació. En un gran nombre d’aquestes una de les parts té el suficient nombre de punts per 

guanyar la plaça en el lloc peticionat, entenent el Departament que l’assoliment d’aquella plaça ha de ser per altres 

vies tipus concurs i no permuta. 

- NOTES INFORMATIVES ON HI HA IMPLICACIÓ D’ALTS COMANDAMENTS. PROCÉS QUE ES SEGUEIX PER PART DE 

LA RPP. Des dels comandaments de la RPP se’ns informa que totes les notes informatives que els han arribat, i en les 

quals hi ha implicació d’algun alt comandament, han estat revisades, analitzades i trameses a posteriors òrgans quan 

era necessari. Desconeixen si en tots els possibles casos que hi ha algun cap d’àrea implicat en alguna qüestió , la 

nota ha arribat. No obstant, exposen i reiteren la seva disponibilitat en què davant algun possible tema d’aquest 

tipus, la nota informativa se’ls faci arribar. Respecte un altre cas particular d’unes notes informatives amb implicació 

d’un alt comandament, se’ns informa que aquestes es van trametre al respectiu òrgan i segueixen el seu curs. 

 
 
Lleida, 6 de maig de 2015 


