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REUNIÓ REGIONAL RPCT 12-01-2018 
 
 
Divendres, 12 de gener de 2018, ens hem reunit amb el Cap de la RPCT i amb el 
representant de l’administració de la regió. Aquests són els punts:  
 
GENERALS 
-Estat entrega armilles: Segueixen faltant 4 armilles a la regió, ens diuen que es 
van adjudicar unes 200 armilles en data 13/11/2017, i que estan a punt d’entregar-
se. Esperem que així sigui i no hagi cap mosso/a sense armilla. D’altra banda s’han 
adjudicat 500 armilles anti-trauma per ARRO, que s’entregaran també aviat. 
 
-Porta-defenses: Ja tenen estoc, per tant aquells/es que necessiteu reposició, prèvia 
N.I, la podeu demanar. La mateixa resposta ens donen per a la substitució /reparació 
dels bastons policials, sense problemes d’estoc. 
 
-Festius generats del CRONOS: Demanem que es puguin gaudir fora any policial o 
passar a la bossa d’hores, els recordem que amb els PAP’S s’ha fet i seria un greuge 
comparatiu no fer-ho. Ens diuen que si no ve l’ordre de la DGP no es farà.  
 
-Coeficient 21-D: Alguna O.S, va dir que no pertocava coeficients per canvi de 
planificació, quan en alguns llocs (un exemple és Tarragona) es va passar a falta de 
tres dies pel 21-D de jornada de matins o tarda a jornades de 12h. Se’ns va dir que 
era un perllongament, finalment tant el comissari com la Sergent de Suport Regional 
ens donen la raó i s’haurà d’aplicar coeficient, així ho contempla el CI PREP 
5708/2017 de 17 de novembre de 2017, el qual vam aportar a la reunió. 
 
-Fulls d’hores: No arriben els fulls, a moltes unitats des d’agost (AIC, ARRO, USC...), 
això genera moltíssimes consultes perquè amb els dispositius que hem patit i la 
manca d’informació de què es farà amb les hores de l’Àgora, dificulta el control per 
part dels agents de les seves hores. El Cap d’administració ens respon que la situació 
els ha desbordat a ells també i que els criteris de la DGP han anat variant, i això 
també ha dificultat molt la imputació d’hores. Si teniu dubtes, us poseu en contacte 
amb les vostres O.S, ja que són els interlocutors amb l’administració. Controleu bé les 
hores, fent fotos del PGH, ja que en cas de tenir que reclamar quelcom serà necessari. 

 
- Denegació constants PAP’S: El gran perjudicat de la manca d’efectius és la gent 
que treballa al carrer (USC, ARRO, TRÀNSIT,...), la mala gestió d’uns la paguen 
sempre els mateixos, i la desmotivació i descontent de la gent comença a ser 
preocupant. Ens diuen que s’intenta donar tot el que es pot, i que s’han rebaixat els 
mínims per a poder donar en molts casos. Us recordem que demaneu sempre els 
permisos per l’ATRI i que us han de motivar la denegació, sinó no consta. 
 
-Justificants reclamats per administració: Hem comunicat diverses incidències 
per a justificar permisos hospitalaris de familiar, els dad83,... El Cap administració ens 
diu que segueixen criteris de Barcelona. A USPAC li consta que és la regió amb més 
problemàtica. Si teniu incidents al respecte, contacteu amb el vostre delegat/da que 
ho revisarem i farem la queixa corresponent. 
 
-Graella Formació i Romanent voluntari: Demanem una graella pels principis 
d’any. Ens diuen que hi ha llocs que si es fa, però és complicat en comissaries grans, 
ho miraran. Així mateix ens diuen que la gent de fora de la regió, si es té present per 
a poder fer les “pasteres” i es farà recordatori a les O.S.   
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-Proposta creació GUILLES a RPCT: Es va fer la proposta farà un any, a l’anterior 
cap de Regió, que no la va veure malament però donat la manca d’efectius era 
inviable. El comissari ens accepta l’escrit i ho passaran perquè s’aportin propostes.                                                     
 
ABP TARRAGONÈS 
-Comissions Servei U.I: Demanem transparència en l’oferiment i el procés. Esperem 
que s’agafin a les persones més preparades pel lloc, i no passi com d’altres vegades. 
Aquest punt es va parlar amb els Caps, uns dies abans, a nivell d’ABP. 
  
-OAC Mallafré: Diverses incidències amb el material, condicions de treball, de 
seguretat,... demanem que si hem de seguir a Mallafré, no pot ser que sigui en les 
condicions actuals. Ens confirmen que tenen un problema amb l’empresa de 
manteniment (COMSA). Què fins ara s’anava a revisar cada 15 dies, i ara aniran cada 
setmana. En quant a mobiliari ens diuen que es va fer comanda però el 155 ho te tot 
bloquejat. El comissari també està d’acord en que s’ha de reforçar la seguretat (arc de 
seguretat, porta principal més segura, mampara agent de porta,...). Es farà proposta, 
però ens recorda que estem amb el 155 i comptes bloquejats. 

 
-Mal estat parc mòbil: Ens diuen que hi ha 31 vehicles (6 motos i 25 cotxes). 
Actualment hi ha 3 cotxes al taller i només un mampara no està disponible. 
 
-Formació tablets 14 febrer 2017 no imputada: Alguns/es companys/es van fer la 
formació i a dia d’avui no ha estat imputada. La Sergent de Suport Regional ens diu 
que ho desconeixia i ja ho està mirant per tal de solucionar-ho. Esteu pendents al PGH 
i qualsevol cosa ens ho feu saber que ho reclamarem. 
 
-Pàrquing comissaria/Manca de seguretat carrer ABP:  Creiem que hauria 
d’haver un mínim de seguretat, començant per prohibir l’accés al carrer de la 
comissaria i que el rètol ho especifiqués millor i fos més visible. Faran recordatori 
perquè els vehicles de paisà s’estacionin a les places que tenen assignades. 
 
CAMBRILS 
-Descontent gestió Caps atemptats: Va ser un punt que es va debatre molt 
extensament, i creiem que la DGP no s’ho ha pres seriosament a l’hora de gestionar-
ho i això ha generat problemes. Ho explicarem personalment als afectats, també 
podeu contactar amb el delegat/da i ho explicarem. El comissari insisteix en que és 
una situació complicada i que s’està intentant gestionar de la millor forma possible. 
 
VENDRELL 
-Calor excessiu a Porta i locutoris OAC:  Ens confirmen que és cert i ens diuen 
que, a l’igual que el punt de Mallafré, tenen un problema amb l’empresa de 
manteniment. Actualment, solucionat el problema de climatització.  
 
-Manca reposició de material als vehicles policials: Ens diu el cap d’administració 
que podria ser algun cas puntual, però habitualment les dues persones que revisen els 
vehicles hi estan molt pendents i no els consta que hagi mancances. Si detecteu que 
no és així, ompliu els fulls corresponents, feu N.I i passeu quelcom al delegat/da. 
 
REUS 
-Neteja Parc Mòbil: Se’ns diu que actualment la neteja que es fa a comissaria és 
cada 15 dies i està planificat. Que si un vehicle està molt brut i es demana no es 
denega cap rentat, i que en cas de que sigui un tema biològic es tracta amb urgència. 
Us demanaríem que si aquesta explicació no reflecteix la realitat ens passeu fotos i li 
donarem tràmit formalment a la queixa per una altra via. 
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FALSET 
-Mal aïllament de la peixera: Els consta l’avaria, el Cap de comissaria ha fet 
informe i s’ha traslladat per donar solució. Mentrestant, han posat una estufa. 
  
-Mala olor als vestidors (zona dutxes sobretot): És un problema persistent, 
diuen que estaran més a sobre, aquesta setmana han fet consulta i no hi havia olor. 
 
-Mala climatització CD: No els consta la problemàtica. Ho revisaran. 
 
-Manca Roba d’Hivern: Mateix punt que Montblanc, igual resposta. Es demana que 
en dies de molt baixes temperatures se’ls permeti anar amb “xester”. El comissari ho 
veu bé, si el Cap ho considera s’acceptarà. 
 
-Prohibició estacionament perímetre davant comissaria: Es demanarà a 
l’Ajuntament pintar de groc i marcar mitjançant senyal vertical. 
 
MONTBLANC 
-Dutxes  espatllades: El cap d’administració ens diu que el problema era de l’aigua 
calenta, una vàlvula espatllada. S’ha solucionat i ja estan operatives. 
 
-Roba tèrmica:  Ens diuen que segueixen els criteris d’assignació de Barcelona i que 
no és considerada zona gèlida. Els convidem a comprovar si és o no zona gèlida, 
patrullant i fent controls al carrer, sobretot al torn de nits,... El comissari ens diu que 
fins que no hagi nova uniformitat no es solucionarà el problema. 

 
VALLS 
-Mala gestió assignació vacances: hi ha un contenciós iniciat per USPAC.  
Han dit als brífings que seguiran assignant les vacances amb el mateix criteri, mentre 
judicialment no els obliguin a fer el contrari. Davant la demanda d’USPAC per 
incompliment de la normativa, el comissari ens diu que ells interpreten que s’ha de 
garantir comandament, i consideren que apliquen i interpreten la instrucció “de forma 
correcta”. Companys/es, haurem d’esperar la resolució judicial i a qui li dóna la raó. 
 
-Accés comissaria: Fa temps ja ens vam queixar que no havia contacte visual de 
l’agent de porta i qui volia accedir. Es hem passat foto del vidre opac que dificulta la 
visió. Ens diuen que ho miraran i intentaran donar una solució. 
 
SALOU: 
-Manca d’efectius: hi ha diverses baixes, hi ha reduccions,... i els escamots tenen 
menys efectius. S’ha de cobrir alguns serveis com Port Aventura (quan no està 
ARRO), Jutjats quan els companys/es estan de permisos,... això provoca denegacions 
PAP’S i pocs efectius al carrer. Són conscients de la problemàtica i de la manca 
d’efectius, però no ens poden donar solució al respecte. 
 
-Pàrquing C.D Salou: Demanem criteris per aparcar dins i si s’ha fet difusió a 
tothom. El gener de 2017 se’ns va dir que es faria redistribució de les places. El 
comissari ens dóna C.I del 20/04/2017 on especifiquen com queda redistribuït, per 
unitats i dies,... Si voleu accedir al C.I, tot i que és públic, us el podem passar. 
 
 
Recordem que la propera reunió serà el 12 d’abril de 2018, qualsevol dubte, incident o 

queixa traslladeu-la al delegat/da de forma immediata. 
 


