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REUNIÓ REGIONAL CAMP DE TARRAGONA 09-11-2017 
 
 
Ahir dijous, 9 de novembre de 2017, USPAC , juntament amb la resta de sindicats, 
ens vam reunir amb el Cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona (RPCT) i amb el 
representant de l’administració de la regió.  
 
Hem començat amb un parell de punts pendents de l’anterior reunió: 
 

• A petició d’USPAC, manca de Sergent a l’escamot 1 d’USC Tarragona: ja es va 

reincorporar i actualment tots els escamots tenen Sergent Cap de Torn, com 
sempre hem demanat. 
 

• A petició d’USPAC, mirall de seguretat a la porta d’entrada a peu pels agents. 
Ja s’ha instal·lat. 
 

Us oferim un resum dels punts aportats per USPAC a la reunió d’ahir: 
 

GENERALS 
 
-Estat entrega armilles: S’han repartit gairebé la totalitat, 4 agents no han rebut 

mai una armilla, després hi ha situacions concretes per peticions de canvis de talla i 
talles especials. Insistim en que s’ha d’agilitzar el tràmit perquè tothom disposi 
d’armilla JA. D’altra banda si les que hi ha en els punts de concentració no estan en  
les condicions higièniques adequades ens ho feu saber. 
 
-Porta-defenses: Són de molt mala qualitat, i quan es demana reposició la resposta 
és que no hi ha estoc. Confirmen que no tenen estoc, però tenen comanda feta. Ens 

diuen que es faci N.I i es lliuri a Suport i quan arribin es farà reposició. 
 
-Gestió del CRONOS: Els agents van estar a l’alçada de les circumstàncies, per 
contra l’administració NO, ja que podria haver previst avituallaments als punts 
estàtics que s’havien de cobrir després de fer més de 12h de treball durant diversos 
dies i en condicions climatològiques adverses, amb altes temperatures. Manca també 
de material (portàtils, vehicles,...). Ens diuen que va ser una situació excepcional i 

són conscients que va haver mancances i coses millorables. Des de la DGP s’està 
treballant en un protocol a nivell de cos per a situacions excepcionals. 
 
-Dispositiu 1-O: Els fem arribar diverses queixes al respecte, com la forma de 
convocar la gent “des planificant” de Festa a Treball a última hora, avituallament 
precari per les hores de treball que es van realitzar, sense relleus ni possibilitat 
d’W.C., mala gestió en els relleus de fi de torn, manca de material,… tot això sumat a 
que la gent portava acumulades moltíssimes hores des de l’inici del dispositiu Àgora, i 
no estava en les condicions físiques ni psíquiques més òptimes en cas de que hi 
hagués cap incident rellevant. No podem oblidar que seguim en Nivell Alerta 4.  
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Ens diuen, també, que va ser una situació excepcional i que les pautes de treball es 

van rebre el mateix divendres, es va reforçar amb vehicles i portàtils tot i que són 

conscients que no es va poder arribar per la magnitud de la situació. Situacions com 
aquesta entraran dins el protocol que s’està treballant. 
 
-Conseqüències actuacions l’1-O, denúncies de la GC i requeriments del 
Jutjat: aquest punt per raons òbvies les parlarem als brífings o podeu contactar amb 
el delegat/da. Volem traslladar un missatge de tranquil·litat per tots els efectius que 
van treballar aquell dia. Qualsevol incident al respecte, contacteu amb el delegat/da, 
el qual ho traspassarà als Serveis Jurídics. 
 
-Imputació hores acumulades dispositiu Cronos: No estem d’acord en la gestió 
dels “dies blaus” i que s’obligui a gastar aquestes hores en l’any policial actual. Això 
no és el que es va parlar a la reunió amb els sindicats. En aquest punt ens donen la 

raó però no tenen marge de maniobra a nivell de regió, ve marcat per DGP i ens diuen 

que ho traslladem al Consell de Policia.  
 
L’únic que ens poden dir ara mateix és que s’ha parlat amb les O.S perquè facilitin els 
canvis i que si, per exemple, s’ha generat romanent que es pugui compensar amb dia 
blau. Es demana possibilitat de tirar enrere (voluntari) i cobrar les hores i ens diuen 

que és inviable ara mateix i en tot cas tampoc els pertoca a ells (DGP) decidir-ho. 
 

ADMINISTRACIÓ: 
 
-Incidències en les citacions judicials als agents en vacances i gestió de la 
videoconferència: Abans es gestionava des d´administració i no hi havia tants 
problemes, ens diu el Cap administració que li sobta la queixa donat que amb les 
citacions judicials apliquen la instrucció i que també s´hauria de tenir molt clar que la 
gestió per demanar/anul·lar videoconferència es gestiona també des de 
l´administració. Qualsevol incident concret no dubteu en contactar amb el delegat de 
la vostra zona. 
 

ABP TARRAGONÈS: 
 
-Estat de les negociacions amb GUT per l’OAC conjunta: Ens diuen que a dia 

d’avui aquest punt està totalment estancat i no hi ha cap previsió que es desbloquegi, 

en breu. Si res no canvia estarem per temps a Mallafré. Ho explicarem als brífings. 
Estem d’acord amb l’explicació que ens ha donat el comissari. 
  
-Porta principal Mallafré: Es demana tapar-la amb film translúcid o similar, ja que a 
les tardes molesta molt el sol i dificulta visibilitat. Ens diuen que posaran un vinil 

efecte mirall que solucionarà el problema i permetrà visibilitat des de l’interior. 
 
-Estat vehicles vigilàncies UTI: Són conscients que un d’ells te 30 anys però ens 

diuen que si es dóna de baixa no el substituiran per tant, ja que el vehicle funciona 

correctament, el millor és “tenir-lo en flota”. Pel que fa a l’altre, faran les millores que 
els hem demanat, com canvi de vidres, allargar cortines,…  
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CAMBRILS 
 
-Sol·licitem felicitació pels efectius dels atemptats:  sense excepció a tots 
aquells que van treballar en torn de tarda i van haver de perllongar finalment fins les 
8h del matí, així com els efectius de nit que es van trobar amb els atemptats de 
Cambrils i, per suposat, Medalla per aquells agents implicats directament en l’actuació 
amb els terroristes. Els hi passem el llistat de tots efectius, tots ells van donar el 
100%, sinó més, en aquesta situació tan excepcional. 
 

FALSET 
 
-Personal administratiu a Falset: Les dos administratives que hi eren han marxat. 
Quan està previst ocupar aquestes places? Ens confirmen que a data 20 de novembre 

es reincorpora un administratiu a Falset, i pendents d’un segon auxiliar en breu. 
 
-Mala olor als vestidors (zona dutxes sobretot): Creien que estava solucionat, ho 

tornaran a revisar i parlaran amb l’Ajuntament perquè revisin també clavegueram. 
 

VALLS 
 
-Fira ubicada al costat de comissaria en festes majors: Creiem que no és el lloc 
adequat, sobretot estan en Nivell Alerta 4, per una qüestió de seguretat. Ens diuen 

que en segons quin actes i amb arguments es recomana a l’Ajuntament la idoneïtat o 

no del lloc però en aquest cas que és una fira adreçada a famílies, per la “tipologia” de 

gent que hi va no ho consideren justificat. 
 
-Ordinador central ABP Valls: Ens confirmen que l’empresa SAUTER està treballant 

en l’ampliació de les instal·lacions de calefacció, i per això estan a la sala d’equips on 

hi ha els dos ordinadors centrals. S’espera que acabin en breu, està previst fer-ho a 
diverses comissaries de la Regió. 
 

SALA 
 
-Deficiències en les condicions de treball (sistema de ventilació i contaminació 
lumínica): S’ha passat un escrit signat per gairebé tots els efectius de tots els 
escamots, adreçat al Cap de la Sala. El Cap d’Administració ens diu que li passem al 

gerent del 112. Així li comunicarem al cap. D’altra banda, ho traspassem també al 
nostre delegat de Riscos i Salut Laboral. 
 
Recordem que la propera reunió serà el 12 de gener de 2018, qualsevol 
dubte, incident o queixa traslladeu-la al delegat de forma immediata. 
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