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Resum reunió de representants sindicals CME amb 

responsables de la RPCT 
 
 
En data  28 d'abril  de 2017, s’han reunit a Tarragona, representants sindicals del CAT-SPC , amb els 
diferents responsables de la RPCT.  
 
 
TEMES TRACTATS: 
 
REGIÓ.-  Quantes armilles, fundes i guants resten per lliurar? 
 
La resposta rebuda ha estat la següent 
 
S'han repartit el 97% de les armilles, el 91% de les fundes i 862 parells de guants 
 
ARRO.- Com està el lliurament de les armilles i les fundes de les armilles ? 
 
El cap d’administració ens dona les següents dades: 
 
Armilles entregades 87 unitats, un 95% del total. 
Fundes d’armilles  entregades 67 unitats, un 65% del total. 
 
No ens donen data d’entrega de la resta d’armilles i fundes d’armilla. 
 
REGIÓ.- Es disposa d'un protocol pel trasllat de substàncies estupefaents per la seva destrucció 
amb totes les garanties de riscos laborals? 
 
La resposta rebuda és que la Regió disposa d'un vehicle tipus furgoneta amb caixa per fer trasllats 
d'aquesta substància i pot  ser utilitzada per qualsevol comissaria, també ens adrecen al comunicat 
intern que fa referència aquesta qüestió. 
 
També ens comuniquen que estan treballant amb Magistratura per fer que els  dipòsits de les 
substàncies siguin destruïts al més ràpid possible i només es quedin amb una mostra. 
 
REGIÓ ens podria explicar la distribució de les hores extres a les ABP´S i si es preveuen dins del 
pla d'estiu? 
 
La resposta ha estat que cada ABP distribueix les hores donades dins del seu criteri i en funció  de 
la lluita antiterrorista. De moment no saben quantes hores extres disposarà el Pla d'estiu, però es 
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farà una previsió de les zones més afectades pel pla d’estiu i s’atorgaran en funció de les necessitats 
de les ABP’s. 
 
REGIÓ.- Ens podria comunicar si la unitat Brigada Mòbil vindrà  a l'estiu a la CD SALOU. 
 
La resposta rebuda ha estat que ho desconeixen de moment 
 
REGIÓ.-  Hi ha alguna data pel canvi d'uniformitat d'USC ja que per sol·licitar una peça 
d'uniformitat actualment i sigui aquesta acceptada és cada vegada més difícil 
 
La resposta rebuda és que no saben res encara del projecte de la nova uniformitat. 
 
ABP REUS.-  Problemes de temperatures altes dins dels vestuaris i comprovar el tancament de la 
porta que separa les dutxes i la zona de les taquilles dels vestuaris d'homes. 
 
La resposta rebuda és que no són considerades zones de treball i no els  hi pertoca climatització. El 
Real Decreto486/1997 de 14 Abril disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de 
trabajo, inclou com a zona de treball els vestuaris. Des dels sindicats controlarem i vetllarem  per 
tal que  la temperatura sigui l'adequada. 
 
En referència a la qüestió de la porta es mirarà quin problema hi ha. 
 
CD SALOU.-  Cadires malmeses a recepció 
 
Administració pren nota de la informació per donar solució. 
 
Queixes per la distribució de les hores extres de POEA a les ABP, ja que no s’apliquen a la 
totalitat de la jornada . 
El Cap de Regió ens comenta que cada ABP es distribueix les hores com ho creuen més convenient 
i pot ser que no arribin al total de la jornada ja que només hi ha hagut 400 hores per tota la regió. 
 
REGIÓ també ha informat del següent: 
 
- Les hores extres només són per l'escala bàsica. 
- Els efectius del Pla d'Estiu han estat distribuïts d'aquesta forma: 16 a CD SALOU, 7 a CD 
CAMBRILS, 5 ABP TARRAGONÉS i 2 ABPVENDRELL. 
-Hi ha el compromís de realitzar la Comissaria de Torredembarra. 
- Es segueix treballant per una solució ràpida pel trasllat de l'OAC de Mallafré 
 
 
 
 
Propera reunió el dia 28 de Juliol a les 11:00 hores a la RPCT. 
 
 
 
 
 


