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Reunió sindicats amb cap regió i administració de la 
RPCT 

ARRO

- 

: 

Acumulació excessiva de serveis

Des de la CSUCOT s'exigeixen uns mínims d'efectius per fer aquests serveis, 
provocant una distribució d'efectius en els equips, que a l'hora de fer els serveis 
regionals, com els POEA's, es disminueixen efectius amb sensació de menys seguretat 
per ells donat el servei específic que es dona. L'essència de les Unitats d'ARRO de 
suport a altres unitats queda minoritzada al fer serveis fora la seva regió (normalment a 
Barcelona) i repercuteixen en serveis com seria Port Aventura.  

, que fa que no s'executin amb prous efectius. Cada 
setmana s'envien més d'un dia a fer servei Top Manta i a l'aeroport del Prat equips 
d'ordinari de la nostra regió a Barcelona.  

Entenem que Barcelona necessiti protecció, però sense  pagar el preu de deixar la 
regió amb menys efectius de recolzament, com ha passat més d'un cop.  

El cap de regió ens respon que tenen en compte totes aquestes inquietuds i que 
normalment hi ha justificacions de servei per a que es puguin quedar a la regió 
RPCT, però que el qui demana es la CSUCOT i depenent de les necessitats de la 
regió hauran d’anar a fer servei a Barcelona. 

 - Concretant les problemàtiques en conseqüència de lo esmentat anteriorment, es el 
perllongament dels serveis, en uns 25 - 30 minuts o més, per fer punts de trobada o 
anar a recollir material (a Salou), parlant de que son efectius que estan per exemple a 
Calafell i altres a Reus, per anar tots junts a Tarragona. 

Es tindrà en compte la queixa, però el Cap de regió ens diu que no en tenien 
coneixement d’aquesta. 

- Top Manta a Cambrils 

El Cap de regió ens respon que al servei de Top Manta ha d’anar un equip no un 
trinomi, desconeix que s’hagi fet aquest servei nomes amb un trinomi. 

( on s'ajunten 40 o més manters) enviament d'un trinomi, per 
suposadament  donar suport a USC. Amb quines garanties de seguretat??? 

 - Formació. És té nou material i molt bo (cascos, escuts, farmaciola tàctica i armes), 
però hi ha manca de formació per treure'n profit. S'ha fet formació, per tot i la bona 
voluntat dels formadors, es del tot insuficient, i mes si aquests formadors s'han de 
buscar la vida perquè ells puguin saber fer servir aquest material, per després formar a 
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la resta. La DGP hauria d'haver previst, haver fet el PTA amb qui està en condicions 
per donar aquesta formació com serien els GEI.  

Afegint que sense preveure com portar i emmagatzemar aquest material

No és normal que et donin un farmaciola tàctica per tractar ferides de bala i ningú 
t'ensenyi a fer-ho servir.  

.  

La resposta de la regió es que per donar aquesta formació el procediment normal 
que els formadors es desplacin al lloc de la formació (companys GEIS, tècnics 
amb material etc). 

Dintre de la formació ens informen que els formadors els enviaran a Barcelona 
per fer la formació amb Taser, per després poder-la donar als companys d’ARRO 
de la regió. 

- Pàrking interior de la CD Salou

La resposta de regió es que esta regulat amb una ordre de servei, però que s'ha 
anat a veure com estava el pàrquing i estava buit o amb pocs vehicles. 

, hi ha queixes ja que nomes deixen estacionar els 
caps  i la problemàtica es per tothom. 

ADMINISTRACIÓ

Hi ha molts problemes amb l'asepeyo amb les baixes laborals quant no estant en horari 
 d’oficina, hauria de ser més accessible el tema dels volants i la coordinació 
d’administració amb la mútua, perquè aquest sistema no funciona bé i la mútua ho 
aprofita. 

: 

El cap d’administració ens informa que reconeix alguns problemes amb la 
recepció per part de l’Asepeyo de les visites dels  companys. 

Li demanen que gestionin totes aquestes queixes. 

També ens informa que segurament s’anirà pels brifings o es penjarà a la intranet 
explicant com va la gestió del tema d’accidents laborals. 

La conclusió final es que no hi pot haver cap company/a que la mútua asepeyo 
no el vulgui atendre. 

SALOU: 

Pingüins dels vestuaris

El Cap d’administració ens informa que manteniment hi va anar el dimarts a 
revisar d'instal·lació i hi havia un pingüí que no funcionava i el van tornar a posar 
en marxa, després van comprovar la temperatura i no pujava més de 27 graus. 

, no funcionen bé i continua fent calor als vestuaris de la 
comissaria de Salou. 
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Qualitat d'imatge de les càmeres exteriors, i massa visualització des de l'exterior a l’ 
interior de la comissaria

Tenen coneixement sobre aquesta problemàtica en la majoria de comissaries de 
la regió, s'estan fent un estudi de renovació però si acaben renovant el sistema 
de videovigilància de les comissaries és fara comissaria per comissaria, depenen 
de l'estat de d'instal·lació. 

. 

Manca de personal i ordinadors a Salou

El Cap de regió ens informa que hi hagut nous reforços amb els companys/es 
que han vingut amb el pla d’estiu. 

. 

També esta previst que en breu arribi un nou ordinador per reforçar l’OAC  

EL VENDRELL

Queixes de la UI ja que els fan cobrir 24 hores presencials tot l’any i no s’han escoltat 
altres opcions aportades per l’àrea. 

: 

El Cap de regió ens informa que aquest document no esta tancat encara, que 
s’esta fent l’estudi de com fer-ho, però que depèn de l’AIC. 

 

La pròxima reunió esta convocada per el 27 d’octubre a les 11:00 hores. 

  

 Tarragona a 31 de juliol de 2017  

 
 


