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REUNIÓ REGIONAL ENTRE SINDICATS I CAPS  

REGIÓ POLICIAL CAMP DE TARRAGONA 26/05/2021 

 
Ahir, 26 de maig, vam assistir a la reunió regional de la RPCT, amb el Cap de la Regió, 

la Sots Cap de la Regió, el Cap d’Administració, el Cap de la CD de Salou i el 

representant de la Subdirecció General de Recursos Humans. 

  
Aquests són els punts que USPAC va aportar: 
 

GENERALS: 
 

-Necessitat de disposar equipament de protecció i els kits de material per a la 
recollida de mostres/substàncies en plantacions de marihuana: 

 
El Cap d’Administració ens diu que hi ha kits disponibles a cada CD (1) i ABP (2), amb 
granota, guants, tisores, ulleres... a disposició de tothom, també es disposa dels monos 

d’un sol ús que es fan servir per la covid19. Revisaran bé per si falta reposar algun 
material. Si detecteu mancances ens les feu arribar. 

 
-Manca de reposició extraordinària de roba: 
 

Al Consell de Policia ens diuen que NO HI HA PROBLEMES DE REPOSICIÓ, donat que 
sembla que la nova uniformitat arribarà més tard del previst, nosaltres detectem retards 

en la reposició, ens diuen que mesos enrere SI han tingut algun problema però ara 
mateix no hi ha problemes de reposició tret d´algun cas concret. Pel que fa al es 
granotes d´ARRO, estan pendent d´un contracte menor que cobrirà en breu tant les 

comandes noves com les reposicions. En cas de retards en la reposició ens ho feu 
arribar. 

 
-Deficiències i manca del material amb que es realitza el curs d’ordre públic: 
 

Han revisat el material i reposaran o repararan el material defectuós, ho han parlat amb 
els formadors i se’ls ha dit que quan detectin material defectuós facin NI i substituiran. 

 
-Pla d’estiu a la Regió, destins pràctiques i oferiment Sala:  
 

Està previst que arribin 25 efectius a la Regió: 18 a Salou, 4 a Cambrils i 3 a Vendrell. 
Encara no saben si els companys de pràctiques finalitzat últim període es quedaran al 

mateix destí o si els mouran. Pel que fa a l´oferiment que estava previst a Sala en breu, 
sembla que de moment està parat. Repetim que reforçar la Sala Reus hauria de ser una 
prioritat, hi ha torns que es cobreixen molt per baix del que haurien de ser els òptims 

per donar un bon servei i evitar sobrecàrregues als operadors. Només ens confirmen 
que hi haurà hores extres, mesura totalment insuficient! 

 
-Manca de vehicles de paisà i altres problemes parc mòbil: 
 

No hi ha prevista reposició ni redistribució de vehicles de paisà, decisió que sobrepassa 
la Regió i que, en tot cas s’ha d’elevar. 

Tampoc depèn d’ells la problemàtica reiterada amb la manca de 4x4 a Falset. 
S´ha detectat en els ATECA problemes amb els pneumàtics de desgast i punxades i 

també amb el canvi d’oli massa freqüent. Revisaran. 
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TARRAGONA 
 

-Revisió mínim mensual de l’estat de l’Àrea de Custòdia: 
 
Ens diuen que des del Servei d’Administració consideren que és una prioritat, que quan 

Oficina de Suport comunica averies o incidències es repara de forma immediata, també 
pel que fa a les càmeres. Us recomanem que sempre informeu d’immediat les 

incidències i feu NI, si ens la passeu li donarem tràmit. 
 
  

-Informació /Formació OAC als brífings (pel que fa a noves instruccions o 
noves aplicacions com l’ús del Gestor d’Expedients i/o la Cita Prèvia): 

 
S’ha parlat també amb el Cap d’OAC i estan d´acord. 
 

 
SALOU 

 
-Compliment del requeriment d’inspecció de treball pel que fa a les denúncies 
presentades per la temperatura: 

 
D´una banda s’instal·laran ara pingüins recentment comprats i estan treballant 

paral·lelament en una licitació per solucionar el problema de manera definitiva (abans 
estiu 2022). Estarem molt pendent que es respecti la normativa, qualsevol incidència 
informeu d´immediat i ho traslladarem al delegat de riscos laborals. 

 
-Manca espai vestidors: 

 
Insistim en què és un problema greu i més tenint en compte la situació de pandèmia, 

ens diuen que ho elevem a la comissió d’Infraestructures, i Regió buscarà alguna solució 
viable com el trasllat d´alguna unitat a Regió. Hem proposat estudi d’ampliació o posar 
algun mòdul i ens diuen que s’ha de traslladar a Infraestructures. Tenim reunió el 3 de 

juny i ho elevarem. 
 

 
-Averies constants a la porta del pàrquing subterrani i retard en la seva 
reparació: 

 
Ara està reparada, ens comenten que són cops que dona algun vehicle i reparacions 

que de vegades s´allarguen en el temps per manca d´alguna peça. Insistim que és 
necessari agilitzar aquestes reparacions. 
 

 
El VENDRELL 

 
-Altes temperatures als locutoris de l´OAC:  
 

Cada any es torna a repetir el mateix problema de climatització, ara mateix diuen que  
la zona d’OAC funciona correctament (retiraran els pingüins que van posar 

temporalment), estan revisant algun despatx concret i esperen que amb el canvi 
d’empresa adjudicatària de manteniment tinguin menys problemes. 
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-Problemes amb les portes de les garjoles de l´ACD: 
 

Actualment totes reparades, tenen un pany en stock per reparar, de ser necessari el 
mateix dia. Informeu d’immediat si hi ha cap incidència/avaria. 
 

ARRO 
 

-Problemàtica amb les finestres al despatx de suport per la correcta ventilació 
de l’espai:  
 

Estan a l’espera de confirmar model i quan els arribi faran instal·lació d’immediat. 
Portem molts mesos sol·licitant-ho, no entenem la demora, no ens donen data concreta. 

 
-Protecció furgons aparcats al pàrquing exterior:  
 

Tant per mantenir i conservar el seu estat i evitar les altes temperatures en aquesta 
època de l´any com protegir també el material del seu interior. Ens diuen que no hi ha 

cap lloc del territori que hagi i, que si ho considerem, fem la petició a la comissió 
d´Infraestructures. Ho elevarem. 
 

 
REUS 

-Estat de la petició que vam fer ja reunions enrere del canvi de la porta a 
l’ACD per una “tallafocs” com tenen totes: 

Ens repeteixen que es va donar trasllat del pressupost al Departament d’Interior a 
l’espera de l’aprovació, tot i que ens diuen no ho veuen prioritari. Les condicions de 

treball dels moss@s no són mai una prioritat! 

TRÀNSIT MONTBLANC 

-Tot i que és una decisió que sobrepassa la Regió, i així ens ho confirmen, tornem a 
insistir que ens oposem a la supressió de sectors de trànsit i ho seguirem denunciant 

a cada reunió, com fem també al Consell de la Policia i davant tots els Grups 
Parlamentaris.  Decisió NEFASTA que afecta a la seguretat viària i pública, i a  
l´estabilitat horària i les conciliacions familiars dels companys que estan destinats. 

Un cop més us recordem que no espereu a les reunions regionals a fer-nos 

arribar les queixes, davant qualsevol incidència i/o queixa no dubteu a 
consultar al vostre delegat/da de referència que ho traslladarà on pertoqui de 

manera immediata. 
      

 
                              

                               USPAC, L´ESCUT DELS MOSS@S 

 
 
        
                                                            Tarragona, 27 de maig de 2021 
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