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REUNIÓ REGIONAL R.P.C.T 19 JULIOL DE 2018 
 
 
El passat dijous 19 de juliol de 2018, USPAC, juntament amb la resta de sindicats, ens 
vam reunir amb el Cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona i amb el 
representant de l’Administració de la Regió. Aquests són els punts tractats: 
 
-Quantes comissions (les mèdiques no o similars) hi ha a la regió ?, per 
comissaries i per unitats: No ens faciliten aquesta informació, ens diuen que ho 
sol·licitem a RRHH de la DGP. Doncs, li preguntarem a la Sra. Maite Català, a veure 
quina és la seva predisposició per a respondre la nostra consulta. 
 
-Retard en els fulls d’hores: Ens repeteixen que segueixen els criteris de la 
Secretaria General de Recursos Humans per poder fer els fulls d’hores, NO 
ENTENEM, SI TOTHOM JA HA TRIAT SI VOLEN COBRAR O ACUMULAR LES HORES, 
QUE NO ES PUGUI TENIR ACCÈS ALS FULLS. 
 
-Reclamem elements de seguretat (tortugues, cascs i guants) pels indicatius 
COSTA: els companys/es han de tenir el material adient per a realitzar el servei amb 
motocicleta, ja que no només realitzen servei per les platges de Tarragona, sinó que 
es desplacen per carreteres N-340 i autovies A-7, on hi ha molt trànsit, per a anar a 
les poblacions més allunyades com Altafulla, Torredembarra, Creixell i Roda de Barà. 

Ens diuen que estan recercant tortugues de les que subministraven als companys/es 
de trànsit, que cada motocicleta té 4 cascs assignats (RECLAMEM CASCS 
INTEGRALS, QUE NO HI HA), ens recorden que hi ha a disposició dels agents “soto 
casc”, i en quant als guants ho intentaran solucionar també. 

-Denegació constant de PAP’S a USC (especialment sagnant a Tarragona, Salou, 
Vendrell,…): Hi ha agents que encara tenen hores de PAP’S de l’any 2017.  

En quant a aquest tema, ens diuen que segurament hi haurà agents que perdran les 
hores (farem les accions que pertoqui, si es dóna el cas). Ens repeteixen, com 
en altres ocasions, que es donen pràcticament els que es demanen, ens parlen que 
només es denega entre un 10 i 15%; i sempre “motivats per manca d’efectius”. 
 
No hi estem d’acord amb aquestes dades, companys/es, us recordem un cop 
més, tramiteu SEMPRE el PAP via ATRI (per molt que se’ns digui verbalment quan 
consultes que no es podrà donar). És l’única manera que queda constància. Recordem 
que la denegació ha d’estar, sempre, MOTIVADA. 

EL GAUDIMENT DE PERMISOS PER HORES ACUMULADES I PER PAP’S ÉS UN DRET 
QUE TENIM, no hem de buscar-nos canvis amb altres agents o demanar-los amb 
dilluns. Un permís per assumptes personals, es demana per algun fet de caire privat i 
personal i, quan un el necessita. 
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-Incidència operativa el 28-05-2018: Aquest punt al ser operatiu i d’afectació a 
agents concrets es comentarà particularment amb ells, però reconeixen que s’hagués 
pogut planificar millor, per a no sobrecarregar els efectius després de les nits. 
 
-Sol·licitem un box més a Mallafre i que s’hi instal·li un ordinador més: Per  a 
reforçar en moments, puntuals i concrets, de col·lapse. Ja es feia anteriorment, ja que 
molts cops l’agent de porta acaba agafant denúncies i, no pot estar atent a càmeres, 
gent que entra (tenint en compte la manca d’elements de seguretat d’aquesta 
comissaria). El comissari ens diu que s’ha fet una petició d’un ordinador i, que en 
quant a la proposta de millora de l’OAC de Mallafré hi estan treballant per realitzar-la. 

-Males olors a l’ACD, sobretot a la Sala d’Escorcoll, de mosquits i pèssima 
climatització (fa molta calor): El Cap d’administració ens diu que no tenia constància 
d’aquests fets i que ho han traslladat a l’empresa de neteja i al servei de 
manteniment. En relació als mosquits no tenen comunicació per part de l’operatiu. Ens 
recorden que pels riscos biològics, s’han de comunicar immediatament i iniciar el 
protocol de “riscos biològics” (VAR41). 
 
-Nou Centre de Menors i afectació al servei: És un problema dels MENA, tractat 
en la reunió anterior, on vam presentar una queixa i ara s’agreuja amb el nou centre 
a Tarragona (cabuda per a 45 menors). Ens diuen que la Unitat Central de Menors 
està treballant amb la DGAIA per a trobar-hi una solució. 
  
- Mancances vehicle vigilàncies AIC: Ens diuen que s’han resolt (vidres i cortines). 

-Malestar per negar, a algunes unitats, hores extres als JJMM: Es va donar opció 
a apuntar-se a tothom, donant prioritat a USC. Ens diuen que molts d’ells, només, es 
van apuntar per a fer uns dies puntuals i, aquests dies, ja estaven coberts. 

-Furgons de Trànsit en pèssim estat: En especial destacarem la 7094-CME, on el 
tub d’escapament emet molts gasos amb molta pudor que, literalment, se’ls empassa 
el conductor i acompanyant. Als controls s’ofeguen. És important per la salut laboral.  

La resposta és que la DGP va exercir l’opció de compra l’1 de gener de 2018 (un 
despropòsit si tenim en compte l’estat dels vehicles). Ens diuen que el motiu ha estat 
per la “situació econòmica amb l’aplicació del 155” no permetia realitzar un pla renove 
del parc mòbil. Això és fals, el 155 no té res a veure. Si la DGP hagués fet bé la seva 
feina i amb suficient previsió, no estaríem patint aquesta situació lamentable.  

-Climatització Vestidors: Davant les queixes presentades per USPAC, qui ha 
realitzat una denuncia a Inspecció de Treball, als llocs on ens heu passat, han 
instal·lat, provisionalment, “pingüins”. Si us trobeu amb aquesta problemàtica, 
comuniqueu-la sense falta al vostre delegat/a i li donarem tràmit de manera urgent. 

-Dispositiu CECOR JJMM: Les condicions de treball eren hores extres per qui venia 
de Sala Central (pels lots del pla d’estiu) i el que es va pactar amb els agents de Sala 
Reus, els quals van accedir de forma voluntària. Ens diuen que qui venia de la Sala 
Central (igual altres unitats com Informació, TEDAX, Brimo, Canina,…) se’ls va oferir 
allotjament a hotels, a càrrec de la pròpia organització dels JJMM. 
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-TOP MANTA: Demanem que els dispositius es realitzin garantint al 100% la 
seguretat de tots els agents que hi participen. Ens diuen que enguany s’ha acordat fer 
dispositius especials en dies concrets i molt reforçats, de moment no hi ha incidents. 
No cal dir que davant qualsevol incident ens ho feu arribar de manera immediata. 

-Manca de seguretat entrada vehicles a la comissaria de Valls: Aquesta queixa 
l’hem traslladat en diverses ocasions. Ens diuen que s’ho miraran, però que en altres 
llocs estan igual i, és de difícil solució. Seguim recordant que estem en Nivell Alerta 4 i 
que s’han de revisar els elements de seguretat de totes les comissaries. Les pilones a 
comissaries com Tarragona, Cambrils, Valls, Montblanc,… estarà resolt aquest any. 
 
-U.I VALLS: . Intervencions Marihuana, hi ha contenidors a la zona exterior per evitar 
olors. El problema radica en que abans de guardar-ho als contenidors, s’han d’assecar 
i no hi ha un lloc habilitat per a fer-ho. Ho traspassarem, novament, a salut laboral. 
 
. Cadires en mal estat. Ens diuen que el 12 de juny es van repartir 38 cadires amb 
rodes, seguint els criteris de comandaments policials, i el 2 de juliol 28 cadires de 
Brífing. Recordem, si les cadires estan en mal estat, feu una N.I per demanar la seva 
reposició i ens ho feu arribar. 
 
-U.I REUS: . Problemes de climatització. Ens diuen que ho han passat a l’empresa de 
manteniment (MADACSA) i a l’empresa propietària de l’edifici (CORSAN-ISOLUX). 
 
. A l’antena van posar algun dispositiu perquè la senyal arribés a la planta baixa, ja 
que no havia cobertura. Els companys es queixen de mal de cap.  Ens diuen que no en 
tenen coneixement. Els Companys/es que esteu afectats, envieu un correu electrònic 
a riscoslaborals@uspac.cat  i li donarem tràmit.  
 
. Manca vehicles de paisà: Ens diuen que tots els vehicles de paisà estan operatius. 
. Vidres dels despatxos: Es van comprometre a posar, únicament, vinils al menjadors. 
Des d’USPAC demanem que es faci extensiu a tots els despatxos. 
 
-U.I Tarragona: . Cadires en mal estat. Ens diuen que s’ha fet la reposició, seguint 
criteris dels comandaments policials. Recordem, si les cadires estan en mal estat, feu 
una N.I per demanar la seva reposició i ens la feu arribar. 
 
. Manca d’ordinadors i vehicles en mal estat: No hi ha previst incorporar nous 
ordinadors. En quant als vehicles, ens diuen que les empreses de rènting estan 
obligades a mantenir els vehicles en perfectes condicions durant la vigència del 
contracte. Companys/es, us recordem, heu comunicar les avaries als Caps d’unitat i  
fer el corresponent full d’avaria, en cas contrari l’empresa no es poden arreglar.  
 
-Trànsit Montblanc:  Rebem queixes en quant a la visió “regional” del sector. Es 
deixa, constantment, en descobert el sector i afecta a l’hora dels permisos, 
vacances,... per aquesta “visió global”. La mateixa resposta que en altres ocasions, és 

la Prefectura qui aposta per aquesta visió regional i que aquest fet no tan sols no 

perjudica als agents de Montblanc, sinó que els beneficia en quant a permisos.  
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-Queixes de la ventilació de la Sala: La resposta del Cap d’Administració és que 
s’ha fet tot el que els ha demanat el Servei de Prevenció Tècnic de Riscos Laborals. Us 
aconsellem que qui tingui problemes físics, degut a la manca ventilació, que enviï un 
correu electrònic a consulta@gencat.cat i ho passi, també, al delegat/a de la zona. 

-Problemàtica coloms zona 4ª planta ABP Tarragona: Tot i que ens hem queixat 
reiteradament, comença a ser una qüestió de salut laboral: nius, cries, alguna ha mort 
allà mateix i allà es queda, excrements per tot arreu,… Demanem una solució urgent. 
El servei d’Administració ha traslladat aquest assumpte al Servei de Prevenció Tècnic 
de Riscos Laborals del Departament d’Interior. 

-Problemàtica dispositiu oci nocturn a Salou per part d’ARRO i BRIMO: Ha sortit 
aquest punt, on s’ha explicat noves directrius (no les explicarem, per raons òbvies).  

No entenem com s’ha planificat aquest any. El Comissari Esquius, ho va transmetre al 
Consell. Ara, per no perjudicar a la BRIMO, s’està perjudicant a altres unitats com 
l’ARRO i les USC. Ens trobem que en una franja horària, molt problemàtica, no són 
suficient efectius en cas d’incident greu.  

És evident que aquest problema rau en la greu manca d’efectius que pateix el CME, 
però considerem que s’hauria de planificar millor aquests serveis des de la CSUCOT i, 
sobretot, buscar alternatives viables com l’oferiment d’hores extres. D’aquesta 
manera es podria cobrir el servei amb garanties i seguretat. Registrarem un 
comunicat sol·licitant quelcom, a la DGP. 

-Dia de les Esquadres de la Regió:  El comissari ens comunica que es farà el dia 23 
d’octubre de 2018, a Reus. En quant a les felicitacions, ens diu que a efectes de 
puntuació pel proper concurs, no té res a veure el dia en que s’entreguen, sinó que 
depèn de la seva publicació al DOGC. Reclamem que aquesta publicació es faci 
efectiva urgentment, tenint el compte el proper concurs. 

La propera reunió regional tindrà lloc el 8 de novembre de 2018. Us recordem, si teniu 
cap queixa o incident no espereu a la reunió, contacteu de seguida amb el delegat/da 
de zona i ho traslladarem a les reunions que tenim amb caps, amb l’administració,... o 
ho traslladarem on pertoqui (delegat salut laboral, serveis jurídics,…). 

 

 

Catalunya, 20 de juliol de 2018 
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