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TEMES TRACTATS A LA REUNIÓ REALITZADA EL DIA 11 DE 
JUNY AMB ELS RESPONSABLES DE LA RPCT. 

 

1-SEGURETAT A LES COMISSARIES:  
 

Demanem informació sobre les millores de seguretat actuals a les comissaries, i la resposta rebuda és 

que l’estudi tècnic realitzat al 2018 sobre aquest afer, s’està realitzant segons calendari planificat i en 

aquests moments està a la fase de licitació per la instal·lació de noves càmeres de seguretat. 

També s’estan duent a terme contactes amb els diferents ajuntaments des de la comissió de seguretat 

del Departament d’Interior per la instal·lació de pilones als perímetres de les comissaries.   
 

2-PLA D’ESTIU: 
 

S’han reforçat les diferents comissaries afectades pel pla, amb efectius voluntaris, i es complimentarà 

amb agents de la 26 promoció, i els restants que calguin amb agents en pràctiques de la 27 promoció. 

Ens informen que no està previst que la BRIMO cobreixi el pla d’estiu, com ja va succeir l’any passat, 

i per aquest motiu els recordem la gran càrrega de treball que van patir les unitats d’ARRO, motivat 

sobre tot per la gran quantitat de territori que han de cobrir., i ens manifesten que són conscients 

d’aquesta situació. 

Per l’augment d’efectius a les diferents comissaries afectades pel pla d’estiu, es preveu l’augment del 

parc mòbil, provinent del ja existent al CME, per tal de garantir el número suficient de vehicles. 
 

3-SALA: 
 

Tornem a posar de manifest la nostra queixa relacionada amb la problemàtica que hi ha a la Sala de 

comandament: manca d’una ventilació idònia, contaminació acústica, molta càrrega d’equips 

electromagnètics. També incidim amb la reestructuració de personal, motivat per l’augment de 

conferències procedents d’altres regions policials, que provoca una clara manca d’efectius per fer front 

a aquest augment de la càrrega de treball dels operadors i responsables de sala, aparells de telefonia no 

adequats al nivell d’audició. La resposta rebuda és que com l’actual Sala gestiona els incidents de 

diferents regions policials, qualsevol queixa s’haurà d’adreçar als serveis centrals de la Prefectura. 
 

En referència a les tabletes (tablets), les quals permeten la introducció de PGH, i la creació 

d’indicatius, fet que alleujaria la càrrega de feina als operadors, ens informen que actualment no hi ha 

previsió per a la seva actualització. 
 

4-SERVEI DE PORTA A CAMP CLAR: 
 

Fem èmfasis del volum de treball que desenvolupa l’agent de porta, fet que perjudica el servei pel qual 

està planificat, que és el de vetllar per la seguretat de la comissaria, motivat per la descàrrega de treball 

que es fa vers l’agent de porta, en fer-lo responsable també de la centraleta telefònica, l’obertura de les 

portes amb el polsador. 

S’estudia reforçar, preferiblement amb un agent en segona activitat, en aquelles franges horàries on el 

volum de treball és més elevat.  
 

5- COVID 19: 
 

Demanem el número d’agents afectats pel COVID19, essent la resposta que la RPCT ha tingut un total 

de 227 agents afectats, dels quals 135 han estat ja donats d’alta; que hi ha 80 efectius considerats de 

risc per patologies mèdiques, dels que 76 es troben confinats a casa i 4 han agafat l’alta voluntària. 
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S´han realitzat un total de 118 proves PCR, dels que 116 han donat negatiu, i dos han donat positiu. 

Actualment hi ha 4 efectius que resten a l’espera de fer-se la prova PCR, i ens informen que 

l’organisme encarregat de realitzar les proves PCR, és la seguretat social, i per tant els efectius de 

baixa per aquest motiu, s’han de posar en contacte amb el seu metge de capçalera que serà el 

responsable de determinar la idoneïtat de realitzar la prova.  

Al mateix temps ens recorden que la mútua ASEPEYO realitza un seguiment dels afectats com a 

reforç a la seguretat social. Aprofitem per recordar que els agents de baixa no laboral no estan obligats 

a respondre a cap requeriment per part de la mútua ASEPEYO, i només han de donar resposta als 

metges del CATSALUT. 

En relació a la distribució als agents de material de protecció (mascaretes, guants, gels), ve validat per 

la comissió de seguretat i reuneixen les condicions tècniques suficients. 

També ens comuniquen que s’han augmentat les hores del personal de neteja per incrementar la 

desinfecció de les instal·lacions. La desinfecció dels vehicles policials es continua realitzant a les 

mateixes comissaries. 
 

6- ABP EL VENDRELL: 
 

En relació amb la manca de seguretat de les garjoles, per un problema en el seu tancament, que ha 

motivat que detinguts hagin pogut obrir la porta de la garjola, ens informen que són 6 el número de 

portes de seguretat afectades, i que es troben en fase de recopilar pressupostos, per així realitzar el 

canvi dels panys defectuosos. 
 

7-CONTENIDORS DE SUBSTÀNCIES: 
 

Tornem a presentar la problemàtica que suposa l’emmagatzematge de substàncies (marihuana) a 

l’interior de les comissaries, fet que motiva sobre tot molèsties per la inhalació de les molècules que es 

desprenen d’aquests tipus de substàncies. 

La resposta és la dificultat que hi ha a l’hora que el jutjats autoritzin la incineració d’aquestes 

substàncies, i per aquest motiu s’està intentat gestionar un contenidor de grans dimensions per fer-lo 

servir com a dipòsit dels diferents comisos efectuats per les diferents unitats. 
 

8-COMPUTACIÓ D’HORES DE ROMANENT AMB MOTIU DEL COVID19: 
 

Demanem informació relacionada amb la planificació de festa a la setmana de treball a aquells agents 

que han rebut l’alta mèdica per haver estat de baixa amb motiu del COVID 19, i no tenen la prova 

PCR realitzada, i que motiva que els pugin les hores de romanent. 

Ressaltem que és una pràctica injusta i per això els instem a que trobin una solució que no repercuteixi 

negativament a les condicions laborals dels agents afectats. 

La resposta rebuda és que s’està estudiant aquesta situació per trobar una solució, però que a data 

d’avui no ens poden ampliar més informació. 
 

9- SERVEI D’ADMINISTRACIÓ: 
 

Preguntem l’estat actual d’imputació de les hores nocturnes, extres, al PGH dels agents, i la resposta és 

que fa poc temps els funcionaris d’administració, per normativa interna que els afecta al no ser 

funcionaris especials, han desenvolupat tasques de teletreball, fet ha motiva endarreriment a l’hora 

d’imputar aquestes hores.  

Que actualment aquesta imputació horària ja s’està realitzant. 

 


