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Resum de la reunió realitzada el dia 20 de novembre de 2015.  
  
   
Proposta de la Trisindical de temes per tractar a la propera reunió del dia 20 de novembre a la 
RPCT  
  
.- Tenen previst, per part dels responsables de la RPCT, de donar instruccions per escrit als agents 
envers al requeriment per part del Fiscal de la Audiència Nacional, relacionat amb la demanda de 
col·laboració amb la justícia i amb el dictamen del Tribunal Constitucional, que suspèn 
temporalment la resolució del Parlament; quines són les directrius que dóna el cos per aquest 
requeriment.  
La resposta és que amb el comunicat del Comissari Cap del Cos, que es llegirà en tots el brífings, es 
deixa clar que els últims responsables de qualsevol decisió que es prengui serà d'ell en persona i de la 
resta de comandaments.    
  
.- Hi ha previst un pla de formació pels agents que reforci la correcta manipulació de les armes 
llargues de dotació.  
Ens informen del que s'ha dut a terme fins ara i el que està previst. 
  
.- Per quan tenen previst que es faci entrega de les noves furgonetes de l’ARRO.  
La resposta és que durant el mes de desembre-gener, tenen previst l’entrega de les noves furgonetes 
pels equips d’ARRO. Seran pintades de color blau (blau vehicles USC) en la seva totalitat menys el 
sostre que serà blanc. Les últimes furgonetes entregades, es retiraran per pintar-les també de blau en 
la seva totalitat, també hi ha la possibilitat que arribi un escut balístic.  
  
.- Envers les queixes presentades per un gran nombre d’agents a l’ABP de Tarragona, relacionades 
amb la interpretació que es fa amb la instrucció que regula el permisos i vacances, es demana que 
indiquin amb quim temps mínim de dies, abans de l’inici de període demanat de permís, es 
comunica la concessió, o no, d’aquests permisos. Si s´han de programar viatges, reserves, etc., 
complica molt el no saber amb temps si disposaran d’aquest permís.  
La resposta és que operativament i en aplicació al que dicta la instrucció, aquesta comunicació es farà 
amb set (7) dies abans del període sol·licitat.    
 
.- Hi ha agents a l’ABP de Tarragona, que encara no els han imputat les 4 hores de permís per haver 
votat per correu en les eleccions autonòmiques del 27 de setembre.  
La resposta és que restaven dos agents per fer aquesta imputació i que ja estan imputades.  
  
.- Interpretació que fan a l’hora d’un canvi d’escamot d’un agent. Quin criteri fa la RPCT, 
interpreten que si hi ha també un canvi de planificació anual i per tant s’han d’aplicar coeficients 
multiplicadors en compensació pel canvi de planificació, o tenen una altra interpretació.  
La resposta és que segons dicta la norma, un canvi d’escamot, no és un canvi de planificació i per això 
no s’apliquen els coeficients de compensació.  
  



   

 
 
.- Hi ha queixes d’agents que han demanat una reposició extraordinària de vestuari, i no 
donen comunicació positiva a la seva sol·licituds.   
La resposta és que si la reposició que demanen no es troba en estoc, no la poden adjudicar. En 
comuniquen  que a l’últim Consell de la Policia es va informar que durant la primera quinzena de 
desembre arribarà una comanda de vestuari (botes, fundes, ...).  Se’ns informa que les   comissaries 
de Falset i Montblanc, disposaran de roba d’hivern aquest any.   
  
.-  Servei Grèvol, atès els recents incidents, està previst per aquest any?.  
La resposta és que el servei grèvol continuarà.  
             
.- Novetats sobre la porta d’ accés treballadors de la CD Salou.  
S'ha inclòs en l’informe de millores del 2016.  
   
.-   A Montblanc es continuen fent els controls en els mateixos punts crítics.  
La  resposta  és  que  els    responsables   de la Regió,  han  donat  instruccions 
per canviar els punts de control que comportin un risc pels agents que els fan.  
    
.-  Amb quants agents es queda  l'ABP de Tarragona, amb l’apertura del nou centre penitenciar.  
La resposta és que  amb  la marxa  d’aquests  agents, i  amb  els  canvis  de cobertura, 
en breu es farà  un oferiment a tot el territori per cobrir places en comissió de servei a la RPCT  
   
. -  Mesures i protocols  s’han planificat envers a un possible atemptat gijadista. 
La resposta és que als briefings s’informarà dels punts bàsics d’aquests protocols.  
                          
.-  Goteres al sostre de la comissaria de Falset, ja fa temps que estant i encara esperen una solució.  
La resposta és que està previst la seva reparació al 2016  
  
.- Drogo test. En tota la regió no hi ha un de vàlid per heroïna. Ha passat que una persona culpable 
de tràfic de drogues quedes lliure per culpa d'això?  
La resposta és que Sí que tenim Drogo test,  però el drogotest és per diferenciar si 
el producte que tenim davant es droga o no. En el cas concret després de veure que era droga el que 
es tenia davant, es va portar a anàlisis i és allí on surt la composició i el grau de droga.  
Al tenir una composició baixa de droga, el jutge va posar en llibertat a la persona.  
  
.- De cara a l'estiu que ve, es continuarà donant AP's a agents que estan a una comissaria i es 
denegaran Ap's a altres agents d'una altra comissaria, que també els van demanar en 
les mateixes dates, per reforçar la primera comissaria de l'agent que si li han concedit els ap's?  
La resposta és que miraran de solucionar aquest problema. Han de mirar com quedarà tot després 
dels pròxims moviments amb la nova presó del Catllar.  
 
.- En la formació de USC, és parla d'entrades a garjola per contenció de 4 efectius. Per què només hi 
ha dos cascs i no quatre?  
La resposta és que faran un estudi del material de les  garjoles per donar solució a aquest problema.  
  
.- Per què hi han comissaries que han d'apuntar en un full els serveis que fan? Que no ho fa Sala?  
La resposta és que cada ABP treballa a la seva manera i cada cap de torn pot apuntar els serveis que li 
entren o surten.  
  



   

 
 
.- La SRC no disposa de punt de concentració d'armilles, ni armilles als vehicles.  
La resposta és que la Sala te 2 vehicles i en cada vehicle 2 armilles i que en principi han d'estar dins 
els cotxes. També es mirarà de veure si cal ficar més armilles i crear un punt perqué la gent tingui 
facilitat de poder agafar dites armilles.  
 
.- SRC sol·licita "alfombrilles" de gel per utilitzar amb el ratolí i fundes personals per reposar els 
caps a les cadires.  
La resposta és que s'han comprat i entregat 35 "alfombrilles" de gel.  
  
.- Les furgonetes de l'ARRO continuen tenint la problemàtica, ja comunicada anteriorment de tenir 
el topall de la porta afilat i es un perill.  
La resposta és que desconeixen amb el que ens estem referint i que demanen que la persona que va 
patir un tall al cap a l'entrar dins de la furgoneta faci nota informativa per tal de poder donar 
solució al problema.  
  
.- Hi ha novetats sobre la porta d'accés als treballadors de la CD de Salou?  
La resposta és que aquest punt esta dins de la seguretat de les comissaries i que s'ha fet un informe 
de cada una de les comissaries de Catalunya per intentar fer modificacions en la seguretat de cada 
una.  
                  
.-   Com està el repartiment de les armilles interiors, hi ha companys que encara no en tenen.  
Ens faciliten les dades actuals de l'estat d'entrega de les armilles. 
  
.- OAC Mallafre. Informem que des de la Trisindical  hem realitzat escrit a la subdirectora renunciant 
al local sindical i demanant que se'ns ubiqui en un altre lloc més adient, ja que l’oac és la 
dependència més petita que tenim a la regió i no és compatible la nostra activitat amb la 
dels companys/es ja que no hi ha espai suficient.  
   
 
La pròxima reunió de sindicats es preveu pel dia 29 de gener del 2016.  
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