
 
 

 
REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L’INTENDENT SOTSCAP DE 

LA REGIÓ POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 
 
El passat divendres 26 de setembre es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats 
amb l’Intendent Sots cap de la Regió del Camp de Tarragona i amb el Cap 
d'Administració i Serveis. 
 
 
Temes aportats pel SPC, SMECCOO i CAT: 
 
Canvis de torn continus a l’ABP Cambrils durant el pla d’estiu  amb la conseqüència 
de canvis d’escamot pels companys : El Sots cap de regió ens respon que s’ha apurat 
al màxim el romanent, i s’ha treballat amb menys comandaments dels previstos. 
 
Manté que els canvis s’han fet sempre respectant decret horari, permisos i reduccions. 
 
Se li trasllada que no ha estat així sempre i desprès de patir un estiu amb pocs efectius, 
pocs permisos i canvis de torn, es castiga els companys amb canvis d’escamot. 
 
Reforma porta de l’OAC Salou: Li preguntem al Cap d’administració quan està previst 
el canvi del sistema d’accés a la porta ja que és un perill per la seguretat de l’edifici. 
 
El cap d’administració ens respon que s’han demanat pressupostos i s’han traslladat a 
Barcelona i en principi es vol tirar endavant però la DGP abans de tirar-ho endavant vol 
esperar un estudi d’un grup de treball especialitzat amb seguretat. 
Insistim que fins que es una reforma urgent i que no haguem de lamentar algun 
incident.  
 
Com anirà el servei ralli 2014: El sots cap de regió ens respon que es calcula que seran 
de 10 a 14 efectius menys respecte any passat. A tots els trams es faran relleus 
excepte el d’Escaladei on estarà l’ARRO,  però podran fer el 18 al mateix poble. Es 
preveu que la BRIMO faci unes 14 hores i la resta d'efectius  no passaran de les 11 
hores. Trànsit anirà a part. 
 
Com es durà a terme el relleu de CP Tarragona al CP Catllar: Ens responen que no 
tenen informació de com anirà. Si bé al últim Consell de la Policia, l’administració va 
informar que pel proper any 2015, amb l’apertura del nou CP a Tarragona, es 
respectaria al personal que actualment desenvolupa aquesta tasca, donant preferència 
a l’hora d’assignar aquest no destí. 
 
Criteris per assignar els 4X4 a les comissaries ja que a Falset no n'hi ha d’assignats: 
Ens responen que la decisió ve de la Comissaria General Tècnica. 



 
El cap d’administració ens informa que a partir de l’1 d’octubre es preveu que arribin 
més vehicles nous ja que a alguns vehicles els hi manca la transformació policial. 
 
Possibles moviments estructurals a l’edifici de l’ABP Vendrell: Informem que hi ha 
algunes portes de despatxos que estan d'esquadrades i no es poden tancar. 
El cap d’administració ens informa que es faran revisions de l’edifici per arquitectes de 
la Generalitat per comprovar quina és la causa.   
 
Fortes olors a marihuana a l’edifici de la Regió Policial Camp de Tarragona: Ens 
responen que ha estat pel trasllat de plantes de marihuana des del soterrani fins al 
terrat de l’edifici regional, s’esta buscant un altre mètode de emmagatzematge. 
 
En relació a les fitxes facilitades per CME relacionades amb característiques 
tècniques d’alguns productes que utilitzen els companys de científica voldríem saber 
si disposem de prous mitjans de protecció per tal de realitzar la feina amb garanties: 
El cap d’administració ens respon que s’han lliurat mascaretes i guants, també hi ha  
guants de nitril i ulleres a disposició dels companys de científica. Als agents encarregats 
que fan IOTP’s se’ls hi lliura bata química i ulleres . 
 
Unificació de les Sales Regionals de tot el territori en dos Sales: El Sots Cap de la 
Regió ens respon que això és un projecte a mig-llarg termini, que encara no està 
desenvolupat del tot i que això no vol dir que al final es dugui a terme. 
 
La pròxima reunió serà el dia 28 de Novembre a les 12 hores. 
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