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REUNIÓ ENTRE ELS SINDICATS I ELS CAPS DE LA REGIÓ POLICIAL  

CAMP DE TARRAGONA -08/03/2023- 

 

El dia 8 de març de 2023 vàrem dur a terme la reunió entre sindicats i els caps policials de la regió en la els 

temes principals que tractats són els següents: 

 

1. Plans d'autoprotecció de les comissaries i altres destinacions policials: Des de la regió hi ha voluntat per 

reforçar la protecció de les comissaries (millora de càmeres, accessos, etc.) però l'encarregat d'aquestes 

mesures de seguretat passiva és la unitat SERSECO, on farem arribar les nostres demandes. 

 

2. Formació continuada del cos: comparteixen la importància d'una formació promoguda i facilitada pel 

CME, i per això ja s'han s'està fent formacions, a més a més de la predisposició a facilitar la formació que a 

les diferents destinacions es demanin (per exemple formació per serveis sanitaris de procediment DEA, 

sessions formatives als brífings de l'OAC per aclarir dubtes i unificar criteris, etc.) 

 

3. Manca de material i d'altres recursos a les OAC's, grups FURA i U.I.: Ja us vàrem fer arribar l'escrit 

adreçat al Director General de la Policia per part del nostre sindicat CAT-ME de la precarietat amb què es 

treballa diàriament a les unitats instructores i des de la RPCT facilitaran els recursos que a escala de regió 

són competència d'aquesta, fent petició mitjançant formulari PI01. 

 

4. Climatització: Reivindiquem que no treballem ni amb fred ni amb calor, i per això, cal reforçar amb 

aparells supletoris de climatització les zones que calguin. No hi ha cap ordre regional que prohibeixi l'ús i 

aprofitem per recordar que a totes les recepcions està el telèfon de manteniment de guàrdia les 24 hores 

els 365 dies de l'any i que, per tant, no fa falta esperar que el servei d'administració estigui treballant per 

activar-lo. 

 

5. Furgonetes FORD d'ARRO: Denunciem que la climatització a l'interior dels vehicles és insuficient i que 

les estades al taller són més habituals que fent servei. Tothom és coneixedor d'aquesta problemàtica a la 

qual encara no donem una resposta efectiva. 
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6. Vacances, PAP's, hores acumulades, etc. Denunciem la falta de transparència que arrosseguem els últims 

anys a l’hora de concedir permisos horaris i reclamem que hi hagi un nombre de mínims i una motivació 

pública i transparent quan aquests es modifiquen, demanem una nota declaratòria de la interpretació de 

les vacances, etc. NO rebem una resposta adequada i ens adreçarem a Recursos Humans per fer la 

corresponent reclamació. 

 

7. Demanem vehicles 4x4: deriven la responsabilitat a la provisió del parc mòbil de CME però tampoc hi ha 

predisposició en fer cap informe demanant i argumentant que aquets vehicles són necessaris a diferents 

destinacions de la regió. NO ho entenem. 

 

8. Parc mòbil: previsió el desembre de 2023 de canvi de parc mòbil en 176 vehicles, la majoria per la divisió 

de trànsit i el 2024 per USC. 

 

9. Comissaria de Salou: a l'última reunió hi havia previsió de reforma i data aproximada i la resposta ara és 

que no hi ha data. Ara la complexitat per realitzar les obres sense entorpir el funcionament operatiu de la 

CD ha fet que encara no estigui enllestit el projecte. Això afecta de carambola a la gran demanada porta 

lateral per accedir a la comissaria, que tampoc està previst fer-la. 

 

10. Cadires: no cal aclarir la deficiència. La resposta és que són les que s'han comprat i de moment són les 

que tenim. 

 

11. CD Torredembarra: La previsió és que estigui operativa la primera part del 2024. Demanem 

expressament que les seves funcions estiguin encaminades a descongestionar la comissaria del Vendrell, 

donat que el seu territori judicial depèn del partit judicial del Vendrell. RESPOSTA: No saben quines seran 

les funcions d'aquesta destinació, no saben si instruiran els detinguts de la demarcació amb partit judicial 

al Vendrell, ni si es farà custòdia i trasllat d'aquests. 

 

12. Càrrega de vehicles elèctrics a les dependències CME: prohibida la seva càrrega, ni vehicles, ni patinets. 
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