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REUNIÓ REGIONAL RPCT 28-07-2017 
 
 
El passat 28 de juliol de 2017, USPAC , juntament amb la resta de sindicats, ens vam reunir 
amb el Cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona i amb el representat de l’administració 
de la regió. Us oferim un resum dels temes aportats: 
 
ABP TARRAGONÈS: 
-Estat de les negociacions amb GUT per l’OAC conjunta: Està encara en fase de 
negociació sense data concreta, des d’USPAC demanem que es parli la proposta amb els 
agents fixes que ara mateix fan el servei a Mallafré, el comissari ho veu bé i ell mateix ens 
demana opinió. 
 
-Gel desinfectant per l’ACD i altres: Ens diuen que hi ha gel desinfectant a totes les ACD 
de les comissaries ABP, no poden obligar a distribuir-les en altres llocs segons el Plec de 
Prescripcions Tècniques de l’expedient de contractació del servei de neteja. 
 
-Botonera recepció Campclar no funciona: Solucionat a data 25/07/2017, després 
d’efectuar la queixa per segon cop des del sindicat. 
 
-Mirall a la porta d’accés a peu pels agents de la comissaria: (ja ho vam demanar a 
la reunió anterior), ens diu que a data 04/07/2017 en reunió es va autoritzar per part dels 
comandaments policials, ja s’ha sol·licitat pressupost.  
 
-Instrucció atemptats PL Salou/Vilaseca: Igual que fa GUT, i com posa al manual d’OAC, 
el comissari ens diu que respon a un primer conveni que van fer però ho ha parlat amb el cap 
de la CD Salou, ho revisaran i ho demanaran en la propera reunió. 
 
-Reposició roba extraordinària (en concret camises): La DGP estableix que la uniformitat 
bàsica operativa dels mossos d’esquadra és de tres camises, tant de màniga llarga, com 
curta. No pertoca a Regió el fet d’incrementar peces. 
 
-Insults a Xarxes socials vers companys/es: Tot i que el comissari va traslladar la nostra 
queixa a la unitat d’informació, ens diu que aquesta va considerar que no “tiraria” endavant 
la denuncia. No entenem que des de mossos no s’actuï sempre d’ofici, com fan 
d’altres cossos i forces de seguretat. VERGONYÓS! 
 
-Tractament de la informació per part de certs mitjans (titulars demagògics): Van fer 
arribar les nostres queixes a l’Àrea de comunicació de la DGP i també als diaris digitals dels 
casos amb informació demagògica. Són conscients del problema i ens donen la raó, no es pot 
permetre que es doni informació falsa per part d’un diari. Els recordem que hi ha casos que 
són tan greus que serien fins i tot de querella. 
 
-Manca Sergent escamot (E1) de Tarragona: El comissari ens ha dit que està totalment 
d’acord que tots els escamots d’una ABP gran com Tarragona han de tenir  un Sergent de Cap 
de Torn, al setembre s’incorporarà el nou sergent. 
 
-Soroll màquina renovació aire, Mallafré: S’ha decidit canviar el ventilador per un altre de 
menor potencia, el qual garanteixi la renovació d’aire amb menys soroll. 
-Paneroles i mosquits a Mallafré: Han canviat bombetes dels aparells “anti-mosquits” i no 
tenien constància de paneroles. En aquest últim punt ens diuen que traslladeu sempre la 
queixa via VAR-41. 
 



         

2 

 

-Jutjats que no deixen portar arma als companys durant els judicis: Concretament dos 
d’ells (obviem per raons de seguretat citar-los), en Nivell de seguretat 4 no s’hauria de 
permetre. En reunions anteriors es va parlar amb Jutge i aquest va manifestar que no tenia 
cap problema en que portessin arma. De no ser així, si us trobeu en aquesta situació, ens ho 
traslladeu immediatament amb dia i Jutjat concret, i traslladarem de nou la queixa al 
comissari. 
 
SALOU 
-Dispositiu “Satuka”: Insistim en que s’ha de prioritzar la seguretat, i mai fer el dispositiu 
amb una única patrulla. Ens diuen que s’està complint el que vam parlar a última reunió i que 
els mateixos comandaments són els més interessats en garantir la seguretat dels agents. 
Tant ARRO, com BRIMO, estan presents a la zona sempre. Qualsevol queixa al respecte ens 
la feu arribar i la traslladarem al Cap de la CD. 
 
CAMBRILS 
-Dispositiu Top Manta: Igual que al punt de Salou, creiem que no es fa amb les condicions 
de seguretat mínimes exigibles. Mateixa resposta que al punt anterior. Qualsevol 
queixa/incident traslladeu-la sempre al delegat per a poder-ho parlar amb el Cap de la CD. 
 
FALSET 
-Cadira ergonòmica amb reposa braços per la porta: Demanem que sigui adequada per 
la gent amb segones activitats i adaptacions (que són els que molts cops les ocupen). El Cap 
d’administració està d’acord en que les cadires de recepció haurien de ser les millors pel fet 
que s’utilitzen les 24h del dia, i ens diu que totes les cadires que arribaran amb rodes a la 
tardor/hivern de 2017, seran “ergonòmiques”. 
 
-Nevera amb congelador i més capacitat: després de preguntar-ho a la comissaria 
(desconeixem amb qui, farem gestions) consideren que te la mida adequada. En quant al 
congelador, la DGP no subministra neveres amb congelador, a excepció de laboratori. 
 
-Despatx cap de torn fa moltíssima calor: Ens diuen que es regula com a totes les 
comissaries de manera centralitzada, i en aquest cas concret el cap d’administració ha 
preguntat i li han respost que es tracta d’un problema de “sensació tèrmica”, i de “criteris 
personals”. El nostre delegat ja confirmarà aquests extrems. 
 
-Productes “saludables” per la màquina de vending: Insistiran amb l’empresa 
adjudicatària, després de preguntar-ho a la comissaria. El servei d’administració ens diu que 
són els primers en reclamar productes saludables. 
 
-Garantir un caporal a cada torn de treball: El comissari ens diu que s’intenta garantir 
sempre caporal, que al setembre hi ha pendents canvis i intentaran que cada escamot tingui 
un caporal, com ha de ser, bàsicament, perquè els agents no tinguin que assumir tasques i 
responsabilitats que no els pertoca. 
 
-Falta de seguretat a les portes d'accés a l'OAC i accés a porta: 
S’ha de traslladar la queixa, i així ho farem, a la Comissió Tècnica de Seguretat i 
Autoprotecció. Ens diuen que, de moment, estudiaran la possibilitat d’instal·lar motlles a les 
dues portes citades. 
 
-Vehicles 4x4 i roba d’hivern tant per Falset com Montblanc: Recordem al comissari 
que és una queixa, reiterada, des de que som representatius. “Ja sabem la resposta”, tot i 
això, estem treballant en aquest punt. Ho seguirem reclamant fins que ens escoltin. 
 
-Graella amb els cursos de formació: El comissari ens diu que és difícil de gestionar. Li 
demanem que abans de planificar un dia es parli amb la gent per veure si els va bé, en una 
CD petita no és tan complicat. Hi ha companys/es que viuen a força kms del seu destí, en 
aquest punt està d’acord i ho traslladarà. 
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VALLS 
-OAC amb agents fixes i voluntaris: Ens diu el comissari que està d’acord, i són partidaris, 
però actualment estan supeditats a la manca d’efectius que hi ha. Els recordem, la necessitat 
de formació continua d’OAC, encara que sigui per part del Cap i/o Coordinador d’OAC. 
 
-Incidència assignació vacances: Recordem el punt al nou cap de la Regió i ens diu que 
sap que els nostres serveis jurídics ho han “judicialitzat”; i no dirà res, fins que es resolgui. 
 
-Garjoles Jutjats Valls/Manca mesures de seguretat: Insistim, de nou, amb aquest 
punt, aprofitant nou Cap. Són conscients, però depèn del departament de Justícia.  
 
-Mesures de seguretat de la comissaria: Ens diu el Cap d’Administració que aquestes 
millores s’han de traslladar a la Comissió Tècnica de Seguretat i Autoprotecció, mitjançant el 
procediment establert per la DGP. Així ho farem. 
 
REUS 
-Parc mòbil (pocs vehicles, alguns amb danys, sense cinturons, i sobretot manca de 
neteja als vehicles): Ens diuen que de 30 vehicles, només hi ha 2 al taller, i no hi ha cap 
avaria per cinturó. Actualment hi ha programada la neteja de vehicles cada 15 dies (és la 
segona comissaria RPCT en nombre de rentats autoritzats). Si aquesta resposta no s’ajusta a 
la realitat, us agrairíem que feu fotos i ens les passeu, mitjançant el delegat de zona. 
 
-Màquines Vending, no funcionen i poca oferta: El cap d’administració ens diu que no els 
consta avaries últimament, i que el servei és correcte. Qualsevol queixa la traslladeu al 
delegat de la zona i insistirem. 
 
-Servei patrulles conjuntes amb Guàrdia Urbana: Aquest punt per seguretat us el 
traslladarà el nostre delegat als brífings, però avancem que el comissari s’ha compromès a 
parlar-ho personalment. 
  
EL VENDRELL 
-Manca d’efectius en torn de nit als escamots: Això afecta a l’hora de demanar permisos, 
PAP’S,… Ens diuen que ho han mirat i al juny-juliol només hi ha dos permisos denegats en 
torn nit. Us recordem que sempre heu de tramitar PAP’S per l’ATRI, sinó no queda constància 
de denegacions. Us comentarà aquest punt més extensament el delegat als brífings. 
 
-Manca de motos i material: Cap administració ens diu que hi ha 5 motos i funcionen les 5 
(ara s’han posat al dia, assumeixen que durant un temps per “falta de pressupost” no 
autoritzaven reparacions). En quant a cascs hi ha 24 (6 per motocicleta). Actualment no 
tenen sota-casc, ja que es van lliurar totes a ARRO, però estan pendents de compra. 
 
Molts punts d’administració, quasi mai tenen la resposta que ens agradaria, sobretot temes 
on la regió no te marge de maniobra, però ens hem trobat, i ens congratulem, amb un nou 
Cap de Regió obert a rebre queixes, dialogant i molt proper, que no és poc. 
 
 
LA PROPERA REUNIÓ SERÀ EL 28 D’OCTUBRE DE 2017, NO ESPEREU FINS LLAVORS A 
TRASLLADAR-NOS LES VOSTRES QUEIXES, JA QUE MOLTES D’ELLES ES PODEN 
SOLUCIONAR ABANS, PARLANT AMB ELS CAPS DE L’ABP/CD. QUALSEVOL DUBTE, 
INCIDENT O QUEIXA TRASLLADEU-LA AL DELEGAT/A DE FORMA INMEDIATA. 
 
 
Catalunya, 31 de juliol de 2017 

 
USPAC - UNIÓ SINDICAL DE LA POLICIA AUTONÒMICA DE CATALUNYA 
Apartat de correus núm. 13 /25080 Lleida 635 761 306 / 644 211 680 

uspac@uspac.cat | www.uspac.cat 

                                            


