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El dia 15 d’octubre vàrem tenir la reunió sindical amb el Cap de la Regió del Camp 
de Tarragona, i el Cap d’Administració per tal de tractar diferents temes. 

 
REUS, se li fa saber al Cap de la regió el malestar existent per part dels 
companys/es que realitzen el servei a l’aeroport de Reus. La problemàtica radica en 
l’ús de les instal·lacions de l’aeroport ja que altres col·lectius (GC i CNP) tenen 
accés a totes les instal·lacions privades (WC, menjador, vestuaris, etc.) sense 
problemes i, en canvi, els companys/es d’USC per segons quins serveis han 
d’utilitzar els espais públics de l’aeroport (com per exemple, els lavabos). La 
resposta del Cap de la regió ha estat que properament nosaltres també tindrem 
accés a totes les dependències privades. 
 
Així mateix també s’interroga si existeix la possibilitat d’instal·lar un microones 
només per ús dels efectius del servei (ara han d’utilitzar el que hi ha al menjador de 
l’aeroport). La resposta per part del Cap d’administració ha estat que no hi ha espai 
habilitat per poder instal·lar-ne un. 

 
MONTBLANC, des del CAT hem demanat al Cap de la regió, la ràpida reparació 
d’un dels dos X-TRAILS que hi ha a la comissaria, doncs ara només està operatiu 
un d’ells. El Cap d’Administració ens manifesta que faran tot el possible per a 
solucionar-ho. Tenint en compte l’orografia de la demarcació procediran a canviar 
el Standard de la CD per poder disposar de més vehicles tot terreny. 

 
RAL·LI CATALUNYA, ja ha sortit la instrucció que regula aquest servei, i com a 
modificació de l’any passat només dir que el servei de dijous es farà amb hores 
ordinàries  i la resta de dies serà servei remunerat. 

 
TRÀNSIT,  problemàtica amb la jaqueta nova, doncs no queda ajustada per la part 
del darrere del casc. Des de la regió se’ns diu que aquest problema s’ha de 
solucionar des de Barcelona. 



 

 
ARMILLES, per part del Cap de la regió se’ns informa que ha donat instruccions 
per a què els vehicles sempre disposin de les armilles reglamentaries. En cas de 
què es faci una cessió temporal del vehicle a un altra comissaria, sempre retirar i 
guardar les armilles. 
 
CADENES VEHICLES, el Cap d’administració ens informa que les properes 
cadenes que se subministraran seran de ferro, retirant les de tipus “FUNDA”     

 
    

La propera reunió sindical serà el dia 10 de desembre de 2010 a les 11:30 hores al 
CEMCAT de Tarragona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Manel Garcia, delegat del CAT a la RPCT 
 
 
 
 
CATalunya 15 d’octubre de 2010 

Des del CAT volem agrair la participació de tots els companys/es al comunicar-
nos les problemàtiques dels vostres llocs de treball 

 


