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REUNIÓ REGIONAL CAMP DE TARRAGONA (RPCT) 9-11-2018 
 

El proppassat divendres 9 de novembre de 2018, USPAC, juntament amb la resta de 
sindicats, ens vàrem reunir amb els Caps de la RPCT. Un resum dels punts tractats: 
 
GENERALS: 

-Disconformitat en els criteris per donar les felicitacions: Impossible posar-nos 
d’acord al respecte, des d’USPAC considerem que és un sistema molt poc transparent, 
similar al del PGA; depenent d’on treballes tens més opcions de ser premiat i aquest 
any s’ha estat molt injust en alguns casos, per males gestions dels caps que havien de 
proposar i no ho van fer. Aconsellem a aquells/es que consideren han estat tractats 
injustament a fer N.I i contactar amb el delegat/da corresponent per a donar-li tràmit. 

-Fulls hores d’Àgora: Un any després estan repartint els fulls i als companys no els 
quadra res, la cap de RRHH ens explica que han aplicat els criteris marcats des de 
Barcelona. Si teniu dubtes en la imputació de les hores contrasteu amb administració. 
USPAC ho traslladarà als Serveis Jurídics, per a denunciar-ho on pertoca. 
 
-MENA: Són conscients del problema que està afectant a Mossos. Han donat directrius 
d’enviar directament al Centre i si per part d’aquest no es vol acollir, s’aixecarà una 
acta, la qual es tramitarà a la UOM; i el menor es portarà a STAIA. 
 
-Compensació Cap de Torn: Hi ha a molts llocs, i en diferents etapes, que Caporals 
estant cobrint baixes, vacances, llicències… dels Caps de Torn. Se’ns diu que quan es 
tracta d’un període llarg (parlen de 6 mesos), el cap fa un informe motivat i es valida. 
Si us trobeu en aquesta situació contacteu amb USPAC, i ens mirarem el cas concret. 
 
-Pàrquing tancat a Regió: Ens diuen que seria senyalitzar cotxes de mossos i no ho 
consideren adient per seguretat. Denunciem que cada cop hi ha més cotxes 
intervinguts que ocupen places d’aparcament, tant a la zona de davant comissaria com 
a l’altre costat, on ja en va cremar un no fa tant. Responen que han fet gestions amb 
el Jutjat per solucionar la problemàtica; No veuen oportú ficar-los al pàrquing interior. 

MALLAFRÉ: 
 
-Condicions laborals pèssimes i manca de seguretat: Fa molts anys que 
denunciem les condicions laborals d’aquesta OAC, sense que els Caps hagin fet res. 
Després dels fets de Cornellà, USPAC va demanar el seu tancament si no es podia 
garantir les condicions i la seguretat dels companys/es que hi realitzen servei. El Cap 
de la Regió ha elevat una reforma de les instal·lacions, la qual s’ha d’aprovar, 
desconeixent si serà favorable, i les dates. Per què no es demana un edifici a la 
Generalitat o Ajuntament amb millors condicions de treball? ho veuen inviable. 
 
-Cadires en mal estat: En van portar dos de noves al juliol i han desaparegut. Al seu 
lloc n’hi ha altres de trencades, en molt mal estat i brutes. Ho revisaran d’immediat. La 
cadira de recepció és fixa i per tant hauria de ser una cadira amb rodes i ergonòmica. 
S’hauria de mirar una mica més per la salut dels treballadors !!! 
 
-Quadre elèctric amb sortida d’aire que causa problemes de salut: Diuen que es 
tornarà a revisar. Nosaltres, hem traslladat la problemàtica al delegat de Salut i, si no 
es resolt amb garanties, ho denunciarem a Inspecció de Treball. 
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TARRAGONA: 

-Denegació, constant, de PAP’S i permisos als escamots: Ens segueixen dient 
que es fa el que es pot. USPAC es reitera en que no pot ser que la manca d’efectius 
penalitzi sempre als mateixos i proposem que es tingui més en compte i es pregunti a 
l’hora de valorar els “mínims” als respectius Caps de Torn dels escamots. Recordeu 
demanar-ho SEMPRE per ATRI sinó no consten denegacions. 

-Cadires en mal estat, tant a OAC com a recepció: Ens diuen que es van repartir 
al juliol les cadires noves, segons criteris dels caps de les diferents unitats. Aconsellem 
que teniu una cadira en mal estat, feu N.I i ens la passeu directament per a poder fer 
denuncia; si l’acompanyeu amb, fotos molt millor. 
En quant a la petició de reposapeus i recolza canells: ens diuen que és una petició 
individual. Els que feu servei fixe a OAC ho heu de sol·licitar via N.I, la qual ens 
hauríeu de fer arribar per a fer-li el seguiment corresponent. 
 
-Resolució i enfocament càmeres: Hi ha un projecte aprovat de nous sistemes de 
gravació i seguretat a tots els edificis de Mossos. S’ha fet en dos rams, el primer a 
càmeres concretes (afecta a Reus) i un segon de totes les càmeres; sense data... 
  
-Pàrquing resclosa espatllat: Ja s’ha reparat, va ser degut a dos accidents per un 
mal ús i s’intentarà que no torni a passar. Per això s’ha instal·lat un semàfor. 
 
SALOU: 
 
-Entrada lateral a peu a comissaria: Com a l’anterior reunió, estan mirant 
pressupostos. En tenen un, i la llei obliga a tenir-ne tres. Lamentable l’administració!! 
 
-Habilitar pàrquing per a tothom (al costat de la pista esportiva): Es va fer un 
estudi de paviment i és inviable per qüestions tècniques. 
 
ARRO: 
 
-Jaquetes d’hivern (tipus BRIMO) i guants antitall: En quant a les jaquetes no en 
saben res. A la Subcomissió de material ens van dir que SI les repartirien, però sense 
data. En quant als guants antitall, ARRO no estava dins el llistat d’unitats a repartir. 
 
-Protegir els furgons del sol: Recordem que hi ha 10 furgons nous, als se’ls ha de 
canviar els vidres laterals per aquesta problemàtica. A més, a l’estiu són autèntics 
forns. Ens diuen que la Prefectura en té constància per a les properes transformacions. 
 
-Instal·lacions esportives per fer formació física, com a d’altres ARRO: Ens 
diuen que ho miraran. 
 
-Formació: Són conscients que depenent dels dispositius i càrregues de treball 
(sobretot a l’estiu) baixa la formació, però en general estan tots per sobre. 
En quant a l’espai a Les Gavarres, ens diuen que la cessió va ser a petició d’ARRO i, en 
general, estan molt contents del seu ús. 
 
-Taquilla addicional per a guardar el material: S’ha tramitat una proposta de 
modificació d’espais i estan pendents de resposta. 
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-Manca de seguretat, furgons, en cas d’accident: afecta totes les ARRO. Davant la 
inacció de la DGP, ho tornarem a denunciar i arribarem fins on sigui necessari. 
 
SALA: 
 
-Massa llum de nit (el passadís central que està apagat durant el dia s’encén): Ens 
diuen que des del SARPCT no gestionen el manteniment de l’edifici del 112 i ho hem de 
demanar via gerència 112, així ho farem. 
 
VENDRELL: 
 
-Canvis d’escamot pel proper any policial: Ens asseguren que pràcticament tots els 
canvis són voluntaris. Qualsevol problemàtica concreta la tractarem individualment. 
 
VALLS: 
 
-Cadira de recepció trencada: Ens diuen que ja està reparada. Si trobeu en mal 
estat, envieu-nos la N.I per a solucionar el problema, de manera immediata. 
 
MONTBLANC: 
 
-Disconformitat amb el Comunicat sobre la gestió de custòdies de detinguts: Ho 
vam parlar a nivell d’ABP; estan oberts a ser flexibles perquè ningú surti perjudicat. 
S’ha fet pensant en una millor gestió operativa i tenint en compte la manca d’efectius 
al territori. El Cap de Regió ens recorda que és un tema operatiu, que es pot fer, i que 
de fet hi ha altres llocs que s’està fent. Explicarem tot més detallat als brífings.  
 
FALSET: 
 
-Marquesina al pàrquing exterior, per resguardar de les glaçades de l’hivern: 
Hem d’elevar-ho, al ser una petició de millora que no depèn de la Regió. 
 
-Elements de seguretat (poder tancar i obrir la porta de recepció i accés OAC 
automàticament pel company de porta): Fa unes setmanes que es va informar a la 
comissaria de Falset que la petició s’ha de gestionar via la Comissió de Seguretat. 
 
FALSET I MONTBLANC: 
 
-Portem anys reclamant vehicles 4X4, per operativitat; i la roba d’hivern: ve 
marcat pel que considera la DGP “zona freda”. S’ha tractat al Consell, on se’ns diu que 
no es fan canvis degut a que la solució està en la nova uniformitat,... la qual es 
començarà a repartir, segons han dit, al 2020. “O sigui, fins al 2020 no es contemplen 
glaçades”... Entenem que als despatxos que redacten aquests criteris no passen fred!!! 
 
En quant als vehicles, el mateix missatge. Per la nova redistribució de vehicles, SI s’ha 
demanat més 4X4, depenent les condicions geogràfiques de cada zona. 
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