Resum reunió dels representants sindicals del CME
amb els responsables de la RPCT
En data 9 de novembre de 2017, ens hem reunit a Tarragona els representants sindicals
del CME amb responsables de la RPCT, amb la presència de delegats del CAT del SPC.
S'han tractat els següents temes:
1- Quins criteris s’han aplicat a l’hora d’imputar les hores treballades durant el
temps que va estar en vigor el quadrant AGORA?
La resposta que es dona des de suport regional és que de moment aturen la planificació
de dies blaus en espera de rebre noves instruccions.
2- Envers al dispositiu del dia 01 d’octubre, relacionat amb el dispositiu que
havia de donar compliment al requeriment judicial d’impedir la celebració del
referèndum, demanem el número d’agents que han estat denunciats o s’han
demanat informes judicials, relacionats amb els diferents serveis que es van
desenvolupar aquell dia.
La resposta que dona el Comissari Cap de la RPCT és que amb el recopilatori d'imatges on
es veuen les diferents actuacions amb presència d'agents del CME, la Guàrdia Civil les ha
adreçat a l’autoritat judicial i aquesta ha demanat la identificació dels agents. Aquesta
tasca corre a càrrec de la DAI. Amb data d’avui no hi ha cap citació en qualitat d'investigat
per a cap agent de la RPCT. Hi ha oberta això sí una IR a un agent per fets ocorreguts el
dia 01 d’octubre.
3- En base al missatge demanant dels responsables del Departament d’Interior,
on ja fa temps es donava garantia jurídica i laboral als agents a l’hora de
realitzar aquest dispositiu de l’1 d’octubre, on van deixar clar de forma
reiterada que els agents no havien de patir i que només haurien d’obeir les
ordres que “jeràrquicament” es donarien, demanem quines ordres o
instruccions es van donar en els diferents brífings el dia del dispositiu i copia
per escrit de les mateixes.
El Comissari Cap de la RPCT, ens informa que es va informar als agents del contingut de
les Pautes d’Actuació per desenvolupar el dia 01 d'octubre, on de forma entenedora es
donaven les directrius d’actuació.
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4- A la comissaria de Cambrils hi ha queixes pel dispositiu del top Manta ja que
cada vegada es posen més forts els manters davant la presència policial
desafiant als agents i no obeint les ordres policials. Reclamem alguna solució
ja que hi ha persones que requereixen per poder passar pel lloc i no se’ls hi pot
facilitar davant la desobediència reiterada del manters.
El Comissari reconeix que amb els darrers esdeveniments que s’han produït a reu del
territori, ha quedat una mica relegat el dispositiu Top Manta i que la intenció és la de
tornar a aplicar els protocols d’actuació per reconduir la situació.
5- A la comissaria de Falset tornem a reclamar roba d’hivern i 4x4 ja que
l’hivern ja el tenim aquí. Manca de personal en el servei d’administració a l’ABP.
Servei d’administració informa que no hi ha previst l’adjudicació d’un venicle 4x4 a Falset
fins que no ha hagi una nova assignació de vehicles a la regió. Tema roba d’hivern, el
Comissari indica que amb el futur canvi d’uniformitat previst al CME, no s’ha tractat
l’adjudicació d’uniformitat d’hivern als agents destinats en aquesta comissaria ja que no es
considera una zona freda, continuarem insistint.
En relació a la manca de personal al servei d’administració, se'ns informa que hi ha
prevista la incorporació d’un administratiu i d’un auxiliar. Que aquestes incorporacions es
preveuen que comencin el proper 20 de novembre.
6- Hi ha moltes queixes per les assignacions de les hores extres de l’estiu, hi
hagut bastants errors, volem que es revisi el mètode d’assignació i una
resposta a tots aquells casos que hi hagut un error.
Des de Regió ens informen que ha estat un error amb els lots i l’administració d’aquests
lots ha estat feta per la Comissaria General Tècnica. Des de regió només feien
d'intermediaris en els errors succeïts en l’assignació de les hores extra. Sembla ser que no
van arribar alguns correus amb la informació dels companys que desitjaven fer hores
extra, van intentar reassignar aquestes hores a aquells companys que es van quedar per
error sense hores extres però només es va aconseguir en un cas. Els demanem que es
canviï aquest mètode d’assignació d’hores ja que ha fallat i que una altra vegada s’informi
més prompte als companys de l’error produït.
7- Armilles
Dels 1.434 agents que integren la RPCT, resten 4 agents que no han rebut la seva armilla
i està prevista la seva assignació quan arribi l’última comanda.
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