
           
 
 
 

 
 

 

Resum reunió de representants sindicals CME amb 
responsables de la RPCT 

En data 12 de gener de 2018 ens hem reunit a Tarragona els representants 
sindicals al CME amb els responsables de la RPCT. 
 

 
S'han tractat els següents temes: 

1- En relació a les hores de més que es van fer sobre l’horari planificat a USC 
durant el dispositiu AGORA, demanem quin criteri s’aplica envers aquestes 
hores: aplicació de coeficients o es resta a l’espera de noves instruccions per 
part de la DG. 

La resposta rebuda és que encara resten a l’espera de rebre les indicacions finals 
que indiquin la forma d’imputar o compensar aquestes hores. El delegats sindicals 
del SPC i del CAT fan constar el poc temps que aqueda per finalitzar l’any policial i 
que encara cap responsable de l’administració té clar com afrontar aquesta 
situació. 

 
2- Número d’efectius totals d’aquesta Regió Policial que han estat citats per la 
DAI en base a la IR relacionada amb el 01 d’Octubre. 
 
Les citacions i requeriments en aquests afer és coordinen des de la DAI i per 
indicacions d’aquest servei no han facilitat aquesta informació. 
 

3- A la comissaria de Falset hi ha una porta blindada al darrera de la peixera 
sense càmera entre els dos vidres això fa que el fred passi a dintre la peixera. 
S'ha trobat alguna solució al respecte? 
 
El cap del servei d’administració de la RPCT indica que s’està tractant com una 
averia ja que també hi han trobat una escletxa a la porta. S’ha traslladat aquesta 
situació als arquitectes i en el moment que s’autoritzi el projecte s’iniciaran les 
obres  de millora.  



4- Manca d'agents i comandaments a la comissaria de Falset, hi ha alguna 
previsió de millora? 
 
La resposta rebuda és que no hi ha de moment cap concurs general en marxa i 
per aquest motiu no es preveu l’assignació de nous comandaments. Les nostres 
organitzacions sindicals tornen a mostrar el seu rebuig a aquesta situació i insten 
als responsables de la RPCT a trobar mesures que millorin en part aquesta manca 
de comandaments i agents. 
 
5- Es demana pàrquing pels agents de l'edifici regional del Camp de Tarragona. 
 
El Cap de la regió ens informa que el pàrquing és el que hi ha i no es preveu que 
s’ampliï. 
 
6- Queixes per les assignacions de les medalles per l'atemptat de Cambrils, 
atorgades per l’Ajuntament d’aquesta localitat. Hi va haver policies locals que 
van arribar després a l'atemptat i van rebre medalla per exemple. 
 
Aquesta assignació de medalles li pertany a l’ajuntament de Cambrils i des de 
Mossos l’únic que han fet és facilitar les dades que els ha requerit l‘ajuntament. 
 
A prefectura encara estant valorant com faran l’assignació de les felicitacions i 
medalles. 
 

7-  A la comissaria de Cambrils han posat new jersey per tema de seguretat. Hi 
haurà alguna altra millora com canvi de càmeres, etc.? 

El cap d’administració ens diu que hi ha una proposta feta però no se sap quan 
tindrem resposta a les possibles noves millores. 

8- Es preveu que es reforcin els escamots durant l’any o de cara el pla d’estiu? 

No es preveu un reforç dels escamots fins que no hi hagi noves promocions i pel 
pla d’estiu encara no se sap com anirà. 

 

 


