REUNIÓ SINDICATS - REGIÓ POLICIAL DEL CAMP
DE TARRAGONA
El divendres 29 de juliol va haver la reunió entre Sindicats, Intendent cap Regió i cap Administració.
Temes aportats per la Trisindical:
1- Problemàtica molta calor als vestidors de dones i homes a l'ABP de Salou, Vendrell, Reus...
camises suades, només iniciar el servei.
Administració informa que els tècnics del Departament interpreten, segons la normativa, que hi ha
obligatorietat de disposar d'aire condicionat als vestidors. Li hem recordat que segons normativa
tampoc es poden sobrepassar els 27 graus als llocs de treball. Donat la problemàtica que suposa a la
CD de Salou, es posaran aires portàtils fins que es realitzi la instal·lació del sistema d'aire.
2-Es té coneixement de que Trànsit realitza controls en les zones internes de la ciutat de
Tarragona. Davant que els punts esmentats en la reunió son competència de la GUT, hem
demanat que les denúncies que puguin detectar-se, haurien de ser traslladades com a
voluntàries a la GUT, cosa la qual no s'està fent .
El Cap de la Regió ha consultat aquesta pregunta amb el cap de l'ART i manifesta que no hi ha cap
cas on s'hagi denunciat en aquestes circumstàncies. En el supòsit que un agent del CME tingui que
denunciar, el que es fa es posar-se en contacte amb la GUT per tal que sigui la mateixa GUT qui faci
la denúncia.
3- Problemàtica top-manta. Un cop més els companys han estat agredits.
En el Vendrell, després de fer uns seguiments i finalment anar a recollir un material que els
propis manters es van deixar a una cantonada, van ser rodejats per més de 15 persones i
agredits.
Els agents, tant del Vendrell com de Cambrils, ens manifesten que tenen POR de fer aquest
servei; no volen ser agredits pels manters, ser senyalats per la societat i els medis de
comunicació i finalment sancionats pel propi cos si finalment han d'utilitzar la força.
El Cap de la Regió manifesta que es un tema global dintre del cos. Estan intentant treballar en
aquesta línia però el sistema judicial no acompanya les actuacions que es volen portar a terme. Per
exemple, porten mesos intentant demanar una ordre d'entrada i no es concedeix.
D'altra banda, ens diu que hi ha unes directrius molt clares d'actuació amb els manters i no es van
seguir correctament en aquell cas en concret. Informa que els manters que van agredir als agents
finalment va ser detinguts.
4- Situació de les armilles a la Regió, tant com les fundes respectives.Administració ens informa
que s'ha un 81% d'armilles i 65% de fundes. Es prioritzarà els agents d'USC. La problemàtica esdevé
de les armilles fetes a mida. És conscient del retard i s'ha compromés a reclamar el material que falta
per lliurar.
5- Les cadires noves a CD Salou són insuficients. Fan servir cadires de fusta, no adequades.

Segons el Departament d'Empresa i Coneixement “Les cadires i seients han de ser estables i
còmodes, amb altura regulable i espai reclinable, per tal que es puguin adequar a les
característiques particulars de cada persona.”
El Cap d'Administració informa que a data d'avui tots els llocs de treball tenen la cadira correcte
segons la normativa vigent i que les cadires de fusta són pels ciutadans.
6- Tema de la Càmera de l'UI Reus. I si hi ha previst substituir la que es va trencar atès que es
va descartar reparar per l'elevat preu de la reparació.
Ens informen que es va fer una distribució suficient de les càmeres i que no hi ha precarietat.
7- Problema d’olors a les comissaries per comisos grans de marihuana i la seva conseqüent
conservació. Perquè no s’utilitzen els assecadors dels terrats de les ABP’s?
El Cap de Regió comenta que el responsable de l'atestat hauria de fer pressió per a que es doni
l'ordre de destrucció tal com diu la llei. També diu que no sempre es fan les trucades pertinents per
insistir al Jutjat per ordenar la destrucció. Recomana fer arribar una diligència al Jutjat informant que
si en 1 mes no s'ordena la destrucció es procedirà a la mateixa, tal i com diu la llei.
8- Novetats sobre la manca de cobertura de les emisores en certs punts de Salou i Vilaseca
Administració informa que RESCAT no en té coneixement. En cas de trobar un punt sense cobertura,
a la intranet hi ha un procediment a seguir per tal de denunciar aquest problema.
9- Tema granotes d'ARRO que com a mínim tots els agents tinguin dues
Administració informa que actualment el 100% dels agents disposen de 4 granotes com a mínim. Tot
i així, actualment hi ha 15 peticions, més la comunicació d'un agent que té una feta malbé.
Totes les granotes de segona mà venen de fàbrica i surten com noves. En el cas d'entrega d'alguna
que fa mala olor ens comunica que les retornem.
10- Guàrdies dels caporals de les ABP’s, i les suposades guàrdies regionals.
El Cap de Regió manifesta que desconeix el tema.
Està fent un estudi per ajuntar els agents que realitzen guàrdies nocturnes i de cap de setmana en
binomis. Per exemple, un agent d'UI Reus amb un agent UI Tarragona.
Se li planteja la problemàtica que comportarà aquesta mesura. Tindrà reunió en 2 setmanes amb els
caps de les unitats per a parlar-ne.
11-Traductors de Salou de francès, essent la segona o tercera nacionalitat en denúncies a
l'estiu.
Administració diu que és un servei que ofereix com a màxim 2 idiomes per comissaria. A la CD
Cambrils francès i anglès i a Salou rus i anglès. Es pot recórrer a l'atenció telefònica on ofereixen un
gran nombre d'idiomes.
12- Servei de l'OAC Mallafré, i el futur dels agents que presten servei.
El Cap de Regió està a l'espera del vistiplau del Departament per ocupar les instal·lacions de la GUT
i que serà una millora pel ciutadà i un increment de seguretat a l'edifici. Els sindicats mostrem el
descontentament dels agents, hi haurà cues equiparades als dos cossos policials al fer denúncies.

13- Atès que el 30% de l'activitat planificada del CME es dedica a tasques antiterroristes tal
com és va dir a la Reunió del Gabinet de Coordinació Antiterrorista del 15/07/2016, a aquestes
alçades l'ARRO no dóna a l'abast. En altres regions, USC realitza hores extres per fer els
POEA's. Demanem que USC pugui fer el mateix per donar una solució a la manca d’efectius i a
la insatisfacció dels agents de USC que presten servei realitzant la mateixa tasca sense
cobrar.
L'Intendent informa que es disposa només de 700 hores i aquestes són per les especialitats,
prevalen aquesta idea.
14- Novetats respecte a la demanda de vehicle 4x4 per la CD de Falset
El Cap de la Regió manifesta que no hi haurà més vehicles.
15-En la última reunió de la Direcció General de la Policia, el Comissari en Cap, va dir:
“No pot passar que en l'actual alerta de nivell 4 antiterrorista ningú surti a patrullar sol. En tot
cas, que si que es pot donar el cas que vagi algun agent sol per desplaçar-se cap a una altra
comissaria o a fer alguna gestió, però no patrullar. Si és el cas que coneixem de casos
concrets en que això passi, que li fem arribar el cas concret i se li posarà solució.”
Els caps de torn ho fan voluntàriament si el número d’efectius són imparells.
El Cap de Regió diu que atès que no hi ha cap instrucció al respecte no demanarà als caps de torn
que no patrullin sols.
16- Situació de les comissaries després del pla de costa i pràctiques de sergents i caporals.
El Cap de la Regió ens informa que en principi no hi haurà cap problema i que quedaran igual que
estaven abans del reforç d'estiu. No se sap res dels 18 agents en comissió. Per part dels caporals i
dels sergents en pràctiques encara s'està valorant si en el concurs participaran tots o només aquests.
17- En relació al document sobre:
SERVEIS QUE GESTIONA ADMINISTRACIÓ A LES ÀREES DE CUSTÒDIA DE PERSONES
DETINGUDES DE LA PG-ME.
En l’apartat 2.2. “Descripció de les actuacions de manteniment en les instal·lacions” que la
tasca de Canvi de filtres d’aspiració per part de l’Empresa de manteniment que s’ha de
realitzar mensualment. Es fa tal i com marca la graella?
Altre punt cita: Totes les àrees de custòdia han de disposar de dosificadors de sabó antisèptic
a les sales de ressenya o en els llocs que es determini per part dels responsables operatius de
custòdia. A la regió es així?
Som conscients d’on prové la roba que es presta als detinguts en cas de necessitat, però un
cop més el comunicat deixa en evidència una realitat: L’ACD sempre ha de disposar de
samarretes de màniga llarga, pantalons i calçat d’estiu i d’hivern, per si la persona detinguda
ho necessita.
El Cap d'Administració ens informa que en el supòsit que no complissin amb un 80% del servei es
pot penalitzar l'empresa. El Departament d'Interior fa auditories externes per controlar el compliment
de la graella.

Quant al sabó antisèptic, està previst que a principis d'any es posi a totes les ACD's atès que és quan
ho poden incorporar al nou contracte de manteniment.
En referència a la roba de les àrees de custòdia ens informen de que totes les ACD's disposen de tot
excepte sabates d'hivern que es van retirar i substituir per xancletes.
18- A l'ABP del Vendrell, porten temps sense la furgoneta de trasllats de detinguts. Pel volum
de detinguts, és un caos fer trasllats amb vehicles d'USC. Demanem si es tornarà a tenir.
El Sotscap de la Regió respon que donades les demandes de la unitat de trasllats es va fer una
redistribució dels vehicles disponibles. Admet que és una necessitat i, per tant, continuarà reclamant
la reposició del vehicle.
19- Vehicles d’USC Tarragona no funciona bé l’aire condicionat com ara el Qashqai.
Administració no té constància del fet, animem als companys que facin un PM01 o N.I quan hi hagin
incidències d’aquest tipus.
20- Servei Peixera Tarragona hi ha queixes per compartir l‘espai amb administració quan
reben visites.
Ens responen que no ho veuen greu i que no van trobar un altre lloc on fer-ho però que estudiaran
una alternativa o quina millora hi poden fer. Mentrestant, intentaran reduir l'impacta.
21- Alguns indicatius de la Regió els toca fer algunes vegades servei de trasllats.
El cap de Regió està al corrent d’aquesta incidència, si hi ha la necessitat ho continuaran fent igual
que alguns agents de trasllats els hi toca fer USC a la zona dels Pallaresos algunes vegades.
22- Continuen les mancances de seguretat a l’edifici 112 de Reus, i insistim que es millorin
aquestes deficiències.
Es té consciència del tema, però la gestió i la seguretat la fa una empresa externa i, sense
pressupost, quedan aplaçades. Tot i això es demanarà a l'empresa que gestiona el 112 alguna de
les millores atès que aquest edifici contindrà el CECOR dels Jocs del Mediterrani.
23- El sindicat denuncia la manca de sots-cap a l’UI Vendrell.
Quant va marxar es va decidir que a nivell de cos no era necessària i, per tant, no n'hi haurà.
24- Cadires per la UI Vendrell, les que hi ha, la majoria estant espatllades.
Administració no te coneixement de la incidència, animem als companys que facin PM01 o N.I.
25- Disponibilitat d’smartphone amb targetes d'acces d'internet per fer gestions a les UI, i si
no hi ha disponibilitat, a qui s'ha de derivar.
Administració informa que si no hi ha disponibilitat que es peticioni a les oficines de suport.
26- Estat de l'accés per treballadors a la comissaria de Salou
Administració manifesta que es va presentar informe al 2008 i encara estant pendent de resposta.
27- Creixement de les plantacions de marihuana, demanem estris i material de protecció que
disposem per la recol·lecció.

El Cap de Regió respon que ho recullen els agents amb els estris que poden aconseguir i altres
vegades tenen ajuda exterior com brigades d’ajuntaments.
28- Criteris normatius que s’apliquen a la regió, a l’hora d’interpretar la regulació de les
vacances, als agents amb destinació a USC y el criteri que s’aplica per garantir un 80%
d’efectius treballant, els agents que desenvolupen tasques concretes (ORC, GAV, OAC,
PROXI) poden triar i se’ls concedeix períodes de vacances concrets encara que la seva
puntuació en relació a la resta de companys d’USC sigui inferior.
El Cap de Regió ens diu que la instrucció no recull la diferència dins la mateixa unitat, per tant, és el
que s’ha de complir. Es fa per serveis i es deixa llibertat a cada ABP per a què resolgui.
29- Manca de formació i material a l'ARRO, amb el volum de serveis no hi ha temps per
formació, es va dir que es faria la formació amb GEI i la realitat no ha estat així, el material nou
encara no arribat, es saben dates?
El cap de la regió ens diu que la única informació que ens poden donar es que estan pendents
d’arribar el nou material, i que s'està preparant formació en camp obert, però manca temps als
efectius per a impartir-la.
30- Manca de novetats als brífings, arribar primer la informació pels diaris.
El Cap de la regió manifesta que no tenen informació que sigui així però que és veritat que són més
ràpids els mitjants de comunicació que no pas l’organització.
31- Zones d’oci de Salou, molts serveis surten a partir de les 6 de la matinada i la BRIMO ja no
hi és.
El cap de la Regió ens respon que de dilluns a dijous fan aquest horari i que de divendres a
diumenge estan una estona més. De totes formes la resta ho cobreix l'ARRO.
32- Estat de la petició d'arreglar el pàrquing de sorra de l'ABP Reus
El Cap d'Administració manifesta que està en estudi i en breu s'arreglarà.
33- Goteres de Falset.
El Cap d'Administració manifesta que a finals d'any estarà arreglat.
La Regió ha marcat la data de la propera reunió de sindicats pel dia 28 d’octubre del 2016 a les
11:00 hores.
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