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REUNIÓ REGIONAL CAMP DE TARRAGONA (RPCT) 
 

Ahir, 8 de maig de 2019, els sindicats USPAC, CAT, SPC, SME I SEIME ens vam reunir 
amb el Cap de la Regió, la Cap de l’O.S. Regional i la Cap d’Administració. 

Aquests van ser els punts aportats per USPAC: 

GENERAL: 

-Vehicles Trànsit i renovació vehicles en general: No es te massa informació al 
respecte, ens asseguren que els primers vehicles en arribar seran les Vito de Trànsit 
(probablement setembre/octubre). La renovació de la resta de parc mòbil, ja serà pel 
2020, amb els “nous” pressupostos. 

-Quants efectius en pràctiques vindran a la nostra Regió?? I el Pla d’Estiu?. Ens 
diuen que no saben res, ha sortit oferiment per pla d’estiu però no el número de 
places als diferents destins... A la visita que va fer el Conseller, se li va reclamar la 
necessitat de disposar de més efectius per a l’estiu. 

-Hores extres: Demanem transparència a l’hora d’assignar les hores extres que hi 
ha. Ens diuen que ho és i parlen d’un cas concret en que no es va oferir a tothom per 
raons “d’urgència”.  

-Graelles per a apuntar-se voluntàriament al romanent en certes dates i formació 
(donant diferents torns tant mati, tarda, nit o jornades de 12h): Ho veuen bé i es 
parlarà amb les diferents O.S per a veure la viabilitat (ens comenten que a les 
comissaries petites és més fàcil gestionar-ho que a les grans). També es demana la 
possibilitat de formació OAC per novetats que van sorgint (gestor expedients, N01…). 

-Zona estacionament perímetre comissaria, sobretot davant (N340) amb molts 
vehicles decomissats: Sortirà comunicat intern al respecte per solucionar la 
problemàtica. 

 

TARRAGONA: 

-Incidència amb proposta felicitacions U.I, 8 agents afectats: Es parlarà amb els 
companys/es perquè registrin les corresponents N.I; i adreçar un escrit al Director 
General amb la queixa. Des de Regió ens diuen que estan fora de termini. 

-Cadires en molt mal estat: Avui mateix ha arribat nou mobiliari, començaran a 
redistribuir. Els recordem que tingui en compte sobretot UI, OAC, GAV i servei PORTA. 

-Detinguts GUT i directrius en quant a presentació i minuta: Aquest tema s’ha 
parlat ja amb Cap ABP i estant treballant una proposta. Ho comentarem als brífing i a 
les visites a comissaria, personalment. Es reclama que es parli i demanin opinió als 
caps de Torn, caporals i responsables d’OAC. 
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-Dispositiu TOGA i directrius a l’hora de prioritzar aquest per damunt d’alguns 
incidents: La decisió depèn del Cap de Torn Regional, ens diuen que segurament a 
partir del 15 de maig el servei no es farà en jornada laboral de 8h a 15h, però està 
pendent de que arribi finalment l’ordre del Cap del CME… USPAC segueix pensant que 
aquest dispositiu és un despropòsit, que prioritza la vigilància d’edificis per sobre de la 
seguretat pública. Seguirem treballant al respecte, elevant-ho on pertoca. 

-Tenim novetats del projecte per millorar la seguretat de l’OAC Mallafré ? Ens diuen 
que de moment segueix tot igual. 

-Cotxe FURA Tarragona: Ens diuen que no és viable tenir un altre de Regió, perquè 
aquests s’utilitzen per reunions… Que entre comissaries es poden redistribuir, si 
s’arriba a un acord. 

 

CAMBRILS: 

-Cotxe FURA Cambrils: Mateix punt que anterior, es pot arribar a acord entre 
diferents unitats per intercanviar vehicle. 

-TOP MANTA: Desconeixen, ara mateix, com serà exactament tipus de dispositiu, 
però no variarà massa d’anys anteriors.  

 

FALSET:  

-Males olors a la comissaria: Continuem amb les olors, ens diuen que s’ha revisat i 
creuen que el problema és el torrent…Ho tornaran a revisar!! 

-Vidre balístic per finestra de darrera zona peixera: Ens diuen que per tal de 
solucionar la problemàtica d’entrada d’aires i seguretat, estan pensant en tapar (han 
de parlar amb infraestructures per valorar). 

-Incident TOGA: Aquest punt l’explicarà personalment el delegat de destí per motius 
de seguretat. 

 

ARRO/SALOU:  

-Possibilitat quan fan torns de 12h deixar als efectius que venen de fora poder dormir 
a l’edifici 112: Ens diuen que hi ha molts companys i és inviable. Que en dispositius 
concrets o algun cas molt puntual es pot fer. Si algú està molt interessat, que contacti 
directament amb el delegat/da. 
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-Retard i incidències en els fulls d’hores: Plantegem poder posar algun 
administratiu/va per ARRO, que solucionaria el problema. Actualment hi ha tres 
administratives, s’està treballant amb aquest tema i amb la pròpia unitat afectada. 

-Pudors vestidors homes Salou: Va anar el responsable d’infraestructures i no va 
detectar problemes. Si persisteixen les olors ens ho feu arribar que farem quelcom. 

 

MONTBLANC: 

-Custòdia a Valls: Ens fan arribar estadístiques i ens diuen que en els últims mesos 
l’afectació ha estat mínima, que és una decisió que es pot fer i es té en compte les 
necessitats operatives i els efectius del territori. 

 

ADMINISTRACIÓ: 

-Nous Permisos de paternitat i lactància: Demanem directrius clares al respecte, ja 
que encara no s’han actualitzat els criteris. Ens diuen que estan a l’espera que la 
Seguretat Social decideixi alguns temes pendents; que els afectats parlin directament 
amb Administració i se’ls anirà solucionant les possibles incidències o dubtes concrets. 

 

SALA: 

-Ampliació Sala: També us volem fer arribar que ens hem reunit amb la Sots 
Inspectora de la Sala i ens ha explicat tot el projecte de la integració de sales prevista 
per d’aquí uns mesos; així com un augment d’efectius. Ens consta que està passant 
pels diferents brífings per explicar-ho als escamots.  

També, es va comentar a la reunió regional que com sempre persisteix la queixa del 
reciclatge d’aire i per un tema d’espai, es mirarà de sol·licitar un estudi de riscos 
laborals en quant a com pot afectar aquesta ampliació prevista. 

 

La propera reunió serà el dia 13 de setembre, us recordem que no espereu a passar al 
vostre delegat/da les incidències/queixes que vagin sortint i, contacteu d’immediat per 
a poder solucionar tot allò que ens arriba i/o elevar-ho on pertoqui, si és el cas. 
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