
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
REUNIÓ AMB L'INTENDENT DE LA REGIÓ 

POLICIAL CAMP DE TARRAGONA  
 
El dia 28 de novembre vàrem tenir la reunió periòdica amb l'Intendent Giner juntament 
amb el cap del servei d'administació. 

 
L'Intendent va agrair l'esforç realitzat per tots plegats per tal de què el repte del 
desplegament s’assoleixi amb èxit i ha donat les ordres oportunes per tal de què sigui 
tramesa aquesta felicitació mitjançant els comandaments a les reunions d'instruccions. 

 
Temes tractats: 
 
LES GABARRES, la porta de comunicació de l'OAC amb l'interior de la comissaria es 
tancarà per tal d'evitar entrades de personal no autoritzat. Properament canviaran els 
ordinadors  
 
VALLS, hem denunciat la manca d'idoneïtat dels moduls i l’incorrecta 
impermeavilització, hem demanat l'obertura d'una porta d'emergència als mòduls i 
s'estudiarà la proposta, en qualsevol cas el lliurament de la nova comissaria és 
immediat. El camp de tir del costat ha estat comprovat i compta amb tots els permisos 
adients. 
 
CENCAT, Propera instal·lació de càmeres de seguretat. 
 
MONTBLANC TRÀNSIT,  el servei de porta es realitzarà per SC. 
 
INVESTIGACIÓ TARRAGONA, Increment dels afectius amb comissions de servei, 
reiteren que els serveis de nits es faran amb motius especials, tot i que de moment han 
de prendre contacte amb la realitat de la destinació. Hem denunciat les condicions de 
treball (espais inadequats i plens de cables, extensions que pertenyien a sala, manca de 
locutori, ...) 
 
SALA, la mancaça de personal ve donada per la manca de formació, 66% de la gent 
destinada no té la formació adient, diuen que a BCN tenen més feina (mal de 
muchos....).  
S’estudiarà el No cumpliment del PNT pel tema finats.  
Habilitaran perfils d'accés a PERPOL.  
 
SALOU, No hi ha cap problema en la utilització de guants per la moto de proximitat, el 
que es demana és que una vegada utilitzats no es guardin a llocs visibles.  
La realització de serveis a Tarragona és un problema puntual.  
Es realitzaran cursos de formació per l'utilització de la defensa ASP. 



 

 

OAC TARRAGONA, Es donarà accés al Cap al registre de violència de genere, hem 
demanat que aduquiïn els espais per la manca d'idoneïtat. 
 
HORES EXTRES, Resoldran les mancances de personal amb hores extres, li 
denominen VAR-16, serà un sistema amb la màxima transparència, i demanen que tots 
aquells que vulguin realitzarles, actualitzin les seves dades. 
 
GALERIA DE TIR DE SALOU, s’obrirà el dia 5. 
 
PROBLEMES D'OLORS A DIVERSES COMISSARIES, han pres nota i resoldràn 
els problemes, especialment a Reus. 
 
ARMILLES ANTIBALA , redistribució de les existens a la regió. 
 
PROXIMITAT, intentaran la implantació d'un horari Q-5 en el moment que desparegui 
la manca de personal. 
 
MANCA DE MATERIAL D'OFICINA,  hi ha hagut un problema de previsió i han fet 
curt, es resoldrà amb la comanda que arribi al gener. Ja tenen constància de la mala 
qualitat del material i s'ha elevat la queixa a BCN. 
 
EDIFICIS NOUS, hem demanat que es realitzin diverses revisións de seguretat i de 
salut laboral, especialment la OAC de Tarragona. 
 
 
Si necessiteu qualsevol aclariment o ampliació no dubteu en trucar-me 686-480-356. 
 
 
La propera reunió es durà a terme el dia 09- 01- 2009 
 
 
 
 
Oscar LJ Moratilla, delegat del CAT al Camp de Tarragona. 
 
 
 
Tarragona, 2 de desembre del 2008 


