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          REUNIÓ REGIONAL SINDICATS I CAPS RPCT 3 OCTUBRE 2019

Divendres passat, 4 d’octubre, USPAC , juntament amb la resta de sindicats, ens vam
reunir amb el Cap i Sots Cap de la Regió Policial Camp de Tarragona i amb la Cap de 
Negociat de la Regió. Us oferim un resum dels temes aportats:

GENERALS

-Compensació Cap de Torn: Demanem que en els casos en què als escamots el 
caporal passi a fer habitualment tasques de cap de torn se li faciliti el demanar la 
comissió. Ens diuen que ho tenen regulat i així es fa quan es preveu una baixa o 
absència mínim de dos o tres mesos, que els passem si no es fa i ho miraran.

-Publicitat de les felicitacions i medalles al taulell i motiu i criteris de 
concessió de les mateixes, per una qüestió de transparencia: Ens diuen que ho 
elevem per seguir uns criteris unificats a tot el territori.

-Comissions de servei operatives a la Regió, demanem els números: No ens 
els passen, ho elevarem també a Subdirecció.

ABP TARRAGONA

-Cotxes intervinguts ocupant places d´aparcament: Estan buscant la solució, 
són conscients que el problema s´ha de solucionar.

-Vehicles trànsit en mal estat: Ens diuen que fins que hagi reposició de vehicles 
(no abans de 2020), s´autoritzen les reparacions necessaries. Recordem als 
companys  que per la pròpia seguretat revisin els vehicles a l´entrar de servei i de 
tenir deficiències ho comuniquin.

-Neteja a la comissaria en general i Mallafré: Ens diuen que supervisen i no han 
detectat manca d´higiene. Si es dóna el cas féu N.I. i ens la passeu.

-Estat de les reformes de seguretat a Mallafré: La peixera està ja autoritzada i en
breu s´instal·larà, de la resta no hi ha novetat. Quant a l´avaluació de riscos que es 
va fer on es va detectar irregularitats estem pendents de l´informe per realitzar les 
accions oportunes.

-Ampliació despatx caporal OAC Campclar i FURA: Ens diuen que han de seguir 
els tràmits marcats per Administració, i ja sabem què vol dir això… Mesos i mesos a l
´espera.

-Instal·lació ambientador ACD: Ens diuen que s´ha de demanar formalment, via 
N.I. o mitjançant el comandament que pertoqui… Tot un despropòsit, estem parlant d
´un ambientador!! No creiem que sigui un cost excessiu…

-Graella de perllongaments al despatx de cap de torn per millor control: Ens 
diuen que ja hi ha el full diari que es passa a Suport, tant a USC com UI.
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-Feedback amb investigació i USC:  És un tema que interessa al Cap de Regió i ens
demana temps per poder-ho parlar i està totalment d´acord en aquest punt.

-Q3 d´OAC: Considerem que és un error obligar a la gent a ocupar aquestes places, 
creiem que un lloc que requereix d´una mínima especialitat  o unes característiques 
concretes hauria de ser del tot voluntari el fet d´anar-hi. Ens diuen que el problema 
és que no s´ocupen voluntàriament, potser s´hauria de reflexionar el motiu i buscar 
solucions.

ABP VALLS

-Plaga de mosquits a l´ACD Valls: S´hauria de ser més diligent en trobar 
solucions, aquest cop es va demorar molt, com és ja habitual. Es va endarrerir perquè
en un principi, des de Barcelona , NO es va autoritzar!

CD MONTBLANC

-Manca efectius: Patrullatge preventiu pràcticament inexistent, però ens diuen que 
la manca d´efectius és un problema d´arreu del territori que s´està intentant pal·liar 
amb les noves promocions…

-Desplaçaments unipersonals Trànsit: Insisteixen que es tracta de´això, 
desplaçaments puntuals, sempre que es queda un efectiu sol al sector. Que això es fa 
per afavorir als agents, donant el màxim de permisos posibles, que d´altra manera es
veurien perjudicats en aquest sentit.

-Ordinador UI: Estan mirant redistribució.

CD CAMBRILS

-Canvis escamots  a meitat any policial i desaparició de Proximitat: Creiem 
que és totalment innecessari fer canvis d´escamot no voluntaris a meitat any policial, 
amb l´excusa del concurs fet que perjudica molt la conciliació familiar. Pel que fa amb
Proximitat ens diuen que s´ha parat la decisió, pel que fa als canvis d´escamot són 
decisions a nivel de CD, tanmateix els fem arribar N.I. d´agents afectats i s´ho 
miraran. Demanem més empatia amb els moss@s i les seves situacions personals.
 
-Parc Mòbil: Moltes incidències amb els vehicles i manca de reposició, ens diuen el 
mateix que amb els vehicles de Trànsit, reparen tot el necessari i están pendents de la
nova reposició que encara trigarà.

-Càmeres de vigilancia deficients, mala visibilitat: Estan canviant-les a la Regió, 
el primer lloc ha estat Reus i están pendents del canvi a les diferents comisssaries, s
´està fent per fases.

-Els telèfons fixes de la comissaria fa dies que no funcionen correctament: S
´ho miraran perquè no els consta.
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ABP VENDRELL

-Vestidors de Vendrell: La representant de l´Administració ens diu que ahir 
finalment es va canviar la vàlvula… 2 mesos després i passat l´època que més feia 
falta. Ho tenim denunciat a inspecció.

-Aire climatitzat: No funciona i els pingüins instal.lats a recepció i OAC no funcionen.
En vista de la poca capacitat de resolució de l´Administració també ho hem denunciat 
a Inspecció de Treball. 

CD SALOU

-Espai vestidors homes i climatització: Vam realitzar medicions aquest estiu i és 
un tema que estem portant a nivell de riscos i salut laboral, agrairïem una solució 
urgent però se´ns diu que no és fácil, ja que la decisió de fer obres correspon al 
Departament i està fora d´ambit regional. Són conscients que la CD de Salou te 
problemes de capacitat.

-Entrada a comissaria  pels treballadors: Un cop havien dit que ja estava aprovat,
ara ens diuen que hi ha un problema amb els materials, l´Administració no ens 
deixarà de sorprendre!! 

-Ampliació despatx FURA: S´està mirant solució per ampliar, s´ha fet tràmits amb 
administració per autoritzar.

ARRO SALOU

-Enviament whatsap per gestionar servei:Recordem que no és un canal oficial de 
comunicació, d´altra banda ens diuen que s´utilitza també a nivell d´interés 
particular.

-Jaquetes operatives (tipus BRIMO): No està prevista l´entrega.

-Ampliació guixetes: Repeteixen que el problema és la manca d´espai, tractat ja al 
punt anterior.

-Furgos sense separació per portar el material: Manca de seguretat, s´ha 
reclamat reiteradament, ens diuen que s´ha d´elevar.

-Lots del vehicle molt velles:  Ens diuen que prèvia N.I. les lots que estan en mal 
estat es fa reposició.

-Administratiu/va per gestionar imputació horaria i altres: Sempre es va amb 
molts mesos de retard i amb molts errors, ens diuen que s´ha parlat amb els Caps d
´ARRO i estan mirant possibles solucions.

-GPS GARMIN inoperatiu: No els consta, es recorda que tant en reparació de 
material o vehicles, ens demanen sempre N.I. o PM01 per poder fer reposició o 
reparació.
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-Guants antitall ARRO:  Si heu demanat comanda i no arriba ens ho feu arribar que 
ho reclamarem personalment.

CD FALSET

-Manca efectius preocupant: Ens diuen que és una problemática d´arreu del 
territori, i com ens han dit en punts anteriors s´està intentant revertir amb les noves 
promocions, creiem i així els recordem que la redistribució d´efectius, potser a Falset 
no és la millor. Els escamots i els seus agents són els grans perjudicats SEMPRE.

-Malestar pels canvis escamots a meitat any policial: També quant a canvis 
sobtats de planificació, es demana a l´igual que a Cambrils, una millor empatia amb 
els companys i les seves  circunstàncies personals.

-Garantir un caporal per torn de treball: No pot ser que es responsabilitzi a un 
agent d´una tasca que no li pertoca, ho anirem treballant amb el Cap de la CD. 

-Vidre porta (peixera) que dóna a l´exterior: S´ha reclamat en diverses 
ocasions, i ara ens diuen que no saben ben bé de què els parlem…S´ho tornaran a 
mirar… Una mostra més de la desídia que hi ha a l´Administració.

SALA

-Ens informen que estan pendents d´informe de Riscos Laborals a la Sala 112 de 
Reus, que és un tema que depèn de la gerència de l´edifici, estarem atents d´aquest 
tema sobretot ara amb l´ampliació de la Sala.

-A finals d´octubre faran l´oferiment, previsiblement i la resolució estaria prevista per
meitat novembre. Dels criteris que s´establiran, ens diuen que vindran marcats des 
de Barcelona.

Us recordem que no espereu a la pròxima reunió, si teniu queixes i /o 
incidències , i les feu arribar al vostre delegat/da contactant d´immediat per 
poder solucionar tot allò que ens arriba i /o elevar-ho on pertoqui si és el 
cas.

                                                                    

Tarragona, 7 d´octubre de 2019
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