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60/2018                                                   

 
 

REUNIÓ REGIONAL RPTE 23/05/2018 
 
 
El passat dia 23 de maig de 2018, USPAC, juntament amb la resta de sindicats, ens 
vàrem reunir amb els caps de la regió policial i amb el representant de l’Administració. 
Us oferim un resum dels temes que es van aportar i tractar en aquesta reunió, 
qualsevol dubte que tingueu podeu contactar amb el vostre delegat/da. 
 

CD MÓRA D’EBRE 
 
• Manca de vehicles 4x4 i de paisà: Es tornen a reclamar aquests vehicles, però 

de moment queda pendent de la nova redistribució i substitució (serà en breu). 
 
• Rural: Demanem que es doti d’un vehicle 4x4 per aquests agents amb òptimes 

condicions. De mentre no arribin els nous, es demana que el 4x4 que s’assigna al 
cap de torn, es pugui assignar als companys de rural, ja que aquests són els que 
realitzin més camins abruptes i, a dia d’avui, porten un vehicle bastant deteriorat.  

 
• Imputació d’hores del curs de formació realitzat a Tortosa el dia 20 de 

setembre: Preguntem a veure com estan les gestions d’imputació d’hores a la 
bossa lineal de tot el curs (inclòs trajecte). Administració ens comunica que ja està 
solucionat i acceptat des de l’anterior reunió regional, solament estan pendents 
d’un codi, per part de la DGP, per a poder-ho computar (temes burocràtics). 

 
• Patrulles mixtes entre USC i trànsit: Ens queixem i estem totalment en contra 

sobre aquest mal hàbit que s’està portant a terme al sector de Móra. Volem que 
cada company faci les tasques que li toquin, una cosa és donar suport i l’altra, fer 
tasques que no en són pròpies dels agents. (Us demanem que si això es fa de 
manera habitual, ens ho feu saber. Nosaltres aquest afer creiem que és per una 
mala gestió de planificació i per una deixadesa lamentable del sector). 

 
• Companys de trànsit Móra desplaçats a cobrir servei a Tortosa: Són molts 

cops (per no dir sempre) que els companys deixen el sector sense cap patrulla de 
trànsit. A cas els ciutadans de la Ribera no tenen dret a tenir patrulles de trànsit 
per tal de crear una bona prevenció a la comarca?. Posem a tall d’exemple la C12 
al pk95 i la N420 pk832 (límits de sectors) a veure quin temps de resposta hi 
hauria, en cas de necessitat, si la patrulla està a Tortosa. (Us demanem que cada 
cop que el sector es quedi sense una sola patrulla de trànsit ens ho feus saber). 

 
 

ABP GANDESA 
 
• Manca de vehicles 4x4 logotipats: Administració ens comunica que hi està al 

corrent i que serà un dels llocs on es redistribuiran els vehicles un cop vagin 
arribant (contem el primer semestre del 2019). 
 

• Enfocament càmera exterior: ens diuen que ja està tot aprovat. Finalment, 
canviaran l’enfocament de la càmera exterior i així les banderes no taparan la seva 
visualització (Aquesta càmera es canviarà de lloc durant aquest mes de maig). 
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• Manca de cobertura als rescats: Ens diuen els caps regionals que no en tenien 

coneixement d’aquest problema. Demanen que es facin notes informatives, fent 
constar quines poblacions de la Terra Alta i indrets és on no hi ha cobertura. 

 
• Investigació: Tema GNP ens comenten que de moment es seguirà tot com fan i 

es porta fent a dia d’avui. Per altra banda, ens queixem sobre com es porta a 
terme la manera de redistribuir els agents a l’AIC de Tortosa, ja que ni s’han ofert 
les places mitjançant oferiment, ni s’ha publicitat res semblant. USPAC demana 
que aquestes places es facin públiques mitjançant un oferiment o convocatòria i 
d’aquesta manera la gent hi pot anar a treballar de manera voluntària.  

 
Els caps regionals ens diuen que no s’ha efectuat oferiment per què és un tema 
temporal i el model d’aplicació no està tancat.  

 
 

C.D L’AMETLLA DE MAR 
 
• Què ha passat amb les dues places del pla d’estiu? Els caps regional ens 

comuniquen que aquestes places no han estat cobertes, ja que totes les persones 
que es van presentar, no complien els requisits segons les bases del procés. Des 
de la regió es va demanar d’un a dos agents per a cobrir l’Ametlla. Tot i amb això 
ens diuen que tenen que fer números i estudiar com queden les destinacions per a 
mirar si poden moure d’un a dos agents de la regió cap a l’Ametlla. 

 
• Denegacions PAP al període d’estiu: Demanem que no es castigui els agents 

de l’Ametlla, denegant constantment els PAP durant el període d’estiu i, es torni a 
repetir el que ens vàrem trobar l’estiu passat. 

 
• Climatització: El 4 de juny es començaran les obres a la comissaria i es 

substituiran les màquines de climatització. Aquestes obres estan previstes que 
finalitzin abans de Sant Joan. De mentre es posaran ventiladors, juntament amb la 
màquina de tractament d’aire. S’estudiarà si es podria instal·lar alguns pingüins, 
però es difícil perquè no hi ha sortides d’aire. 

 
 

AMPOSTA 
 
• Revisaran els fals sostres: Es faran obres a la comissaria revisant quelcom 

(aquestes començaran a partir de l’11 de juny). Les obres es faran per despatxos. 
Algun dia podrien estar sense servei de dutxes, però s’avisarà amb prou temps. 
Aquestes obres tindran una durada d’un mes i mig a dos mesos aproximadament.
  

 

TORTOSA 
 
• Canvi façana (glass): Es canviarà tota la façana de “glass”, menys la planta 

baixa. Aquesta obra podria comportar bastanta feina i algunes petites molèsties, ja 
que comporta bastanta afectació. 
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PUNTS REGIONALS 

 
• Manca de vehicles 4x4: Durant el primer semestre del 2019 (meitats) es 

començaran a substituir els vehicles més deteriorats i s’aniran redistribuint per 
territoris més necessitats de la regió, però de moment no sortirà cap tipus de 
concurs ni hi haurà cap mobilitat de vehicles a la regió. 

 
• Pla de costa: Es cobriran amb tres agents a Amposta i tres agents a Tortosa. 

S’estudiarà redistribuir algun agent de la regió per a cobrir l’Ametlla. 
 

• Tancament any policial 2017/2018: Ens queixem que hi ha un elevat desgavell 
amb la mobilitat i manca d’hores de les bosses d’hores de coeficient i lineals 
(sobretot a les comissaries de Móra i Gandesa. En el seu dia, ja vàrem enviar un 
correu electrònic al cap d’Administració amb persones afectades). Ens diuen que és 
un “tema burocràtic” i que en un període curt estarà solucionat. 

 
• Felicitacions: demanem que els companys que siguin felicitats, se’ls hi 

comuniqui, i es faci constar al seu expedient, ja que així els hi pugui meritar al 
proper concurs general. A més a més, demanem que aquestes felicitacions siguin 
públiques i transparents i, que els felicitats, estiguin amb un full penjats al suro de 
la comissaria, tot garantint la llei de protecció de dades. (Els caps regionals ens 
esmentin que així serà i que cada ABP estarà publicitat tots els felicitats).  

 
• Cobrament/Imputació hores dispositiu Àgora: Ens diuen que no es sap quan 

es cobrarà i quan es podran imputar les hores. La graella amb les hores dels 
agents es va enviar a la CSUCOT la setmana del 14 de maig, per lo tant ens diuen 
que ara depèn de Prefectura.  

 
El cobrament no es sap en certesa, nòmines es tanquen el dia 20 de cada mes 
aproximadament, ens diuen que ho tindríem que tenir cobrat i les hores imputades 
amb un termini màxim de tres mesos. 

 
• Radars trànsit i furgonetes Vitos: Ens diuen que han arribat dos radars nous i a 

principis d’any (gener o febrer de 2019) arribaran les Vitos. Tenen coneixement 
que les Vitos que a dia d’avui estan al carrer, porten més de 600.000 quilòmetres. 

 
• Armilles ARRO: La reposició de les armilles es fa mitjançant la Unitat d’Armes, 

entre últims de maig i la primera quinzena de juny es faran les substitucions. 
 

• Repartiment fulls d’hores: Ens tornem a queixar de que els companys/es encara 
porten molt retard amb l’entrega de fulls d’hores, fins arribar a tal punt que hi ha 
companys que l’últim full és de l’agost de 2017 (mencionem les comissaries on 
porten tant de retard) i els caps regionals ens diuen que com a molt tard el 15 de 
cada mes és tindrien que tenir els fulls. Miraran el que ha passat i es solucionarà. 

 
• Agents responsables de torn: Incidim amb aquest aspecte i puntualitzem que si 

amb un torn no hi ha caporal, faci de responsable el comandament que hi hagi a la 
comissaria (ja sigui cap d’OAC, cap o sots cap de comissaria... I que aquests siguin 
qui portin els telèfons de cap de torn. Demanem que es compensi/remuneri les 
tasques de responsable de torn.  
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• Trasllats de menors: Amb el nou protocol de menors es faran del seu origen a 

destí. Això és una problemàtica a nivell central. 
 

• Fets relacionats amb l’1 d’octubre: Ens queixem de la poca informació que 
reben els companys/es, que són citats com a testimonis, per part dels 
comandaments i de la manca de recursos que se’ls ofereix. Som nosaltres que 
oferim els serveis jurídics i realitzem explicacions als brífings (sindicats) quan 
aquests brífings estarien bé els fessin els caps de les comissaries als seus agents. 

  
Els caps regionals ens diuen que no tenien coneixement que hi hagués aquesta 
manca d’informació i que esclaririen que és lo que ha passat. D’igual manera ens 
diuen que si algun company/a necessita informació, els mateixos caps regionals 
tractaran el tema de manera personal amb els citats. 
 
També ens confirmen que aquestes citacions són degudes per una denúncia que hi 
va haver al jutjat de Gandesa per presumpta “inacció”. I ens diuen que els 
companys/es de la regió, poden estar tranquils, ja que de moment no hi ha cap 
investigat i no s’esperà que n’hi hi hagi cap. També diuen que totes les persones 
citades, poden demanar còpies de les actes i/o oficis sense cap tipus de problema. 
Des d’USPAC demanem a tots els companys/es que siguin citats (com a testimonis 
o com investigats, es posin en contacte amb nosaltres i la nostra assessoria els 
assessorarà i, en cas de ser investigats els assistirà durant el procés).  
 
 
Proposta sobre la formació anual: Aprofitem aquest comunicat per a esmentar 
una aportació dels sots cap de regió, Inspector Damià, on proposa que en lloc de 
fer quatre dies de formació obligatòria a l’any (dos de tir i dos d’USC), es facin 
amb dos dies de 8’5 hores cada un (quedaria tres hores de tir, tres hores d’USC 
més el trasllat,...), això es faria amb un mateix dia. Es tenen que fer 17 hores de 
formació a l’any. Agrairíem que ens feu arribar aquesta decisió al delegat regional i 
nosaltres, ho farem arribar als caps regionals. 

 
 
 
 

SEGUIM I SEGUIREM LLUITANT PER A PROTEGIR I GARANTIR TOTS 

ELS VOSTRES DRETS I US ANIMEM A QUE ENS FEU ARRIBAR TOTES 

LES PROPOSTES, QUEIXES I IDEES QUE TINGUEU!!! 

 
 
 
 
 
 
Catalunya, 28 de maig de 2018 
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