
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REUNIO AMB L’INTENDENT CAP DE LA REGIO 

POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA. GENER 2010  
 
El dia 15 de gener vàrem tenir la reunió sindical amb l’intendent Cap de la Regió 
Camp de Tarragona, la Sots-Cap Regió i el Cap d’Administració per tal de tractar 
de diferents temes pendents. 
 
En referència als temes pendents de l’última reunió se’ns comunica el següent: 
 
PGA’s de Sala Regional, PGA’s. La Sots-Cap Regional ens comunica que, pel 
que fa la multitud de reclamacions per la baixa valoració (PGAs) dels companys de 
Sala Regional, segons el seu parer no creu raonable la disconformitat doncs la 
mitjana és prou alta 7,508 punts. 
Bastó policial ASPs, segons la Sots-Cap Regió només resten cinc companys a tota 
la Regió que encara no han realitzat el curs de formació, però d’aquí poc temps el 
duran a rebran el curs. 
Proximitat, una vegada més se’ns torna ha manifestar que el canvi d’horari dels 
companys de proximitat no pot ser, la resposta del Cap de la Regió ha estat que 
l’horari s’ajusta a les necessitats del servei. 
 
Els temes nous han estat els següents: 
 
Proximitat de l’ABP Tarragona, se li ha preguntat al Cap de la Regió el motiu 
pel qual els caps de torn (USC) no poden disposar dels  efectius de proximitat 
segons el seu criteri. La resposta ha estat que per donar recolzament a una patrulla 
al carrer sempre s’ha fet a requeriment del cap de torn (reacció), però no s’autoritza 
a que els companys de proximitat facin ni porta, ni custòdia, a no ser que sigui 
estrictament necessari (egons criteri cap superior ABP).  
Pantalons de GORE-TEX,  s’interroga al Cap d’Administració sobre el 
lliurament del pantaló de pluja. Se’ns informa que els companys de Montblanc, 
Valls i Falset ja el tenen i properament es lliurarà a Reus. A Cambrils, Salou, 
Tarragona i Vendrell només es donaran deu (10) pantalons per Unitat. 
ABP Reus, se li ha plantejat al Cap d’Administració la problemàtica existent amb 
la cobertura dels portàtils a l’interior de l’ABP (menjador, locutoris , etc). El cap 
d’Administració ens comunica que estan esperant que des de Telecomunicacions 



 

diguin quelcom. Pel que fa a les càmeres de seguretat a l’interior de les garjoles i el 
micròfon,  estaran instal·lades aquest mateix trimestre, també a l’ABP Les 
Gabarres.  
Rentat de vehicles oficials, es demana informació al Cap d’Administració sobre si 
hi ha concertats llocs per a la neteja interior dels vehicles oficials, manifestant-nos 
que a tota la Regió existeix un lloc per fer-ho. 
Tallada de branques, es demana tallar branques que dificulten la visió de les 
càmeres de seguretat. Se’ns comunica que han passat avís a l’Ajuntament per a que 
solucioni aquest problema.  
Trasllats, se li comunica al Cap de la Regió la greu situació que estan patint els 
companys que fan el servei de detinguts a l’Audiència, una situació totalment 
precària i amb un greu problema de seguretat. La resposta per part del Cap de la 
Regió ha estat que és totalment conscient d’aquest greu problema i que està 
intentant solucionar-ho amb la gerència de l’Audiència. És un tema difícil doncs 
l’actual situació de crisis no dóna molt marge. Per part de les organitzacions 
sindicals (SPC-SME-CAT) hem decidit esperar uns dies la resposta del Cap de la 
Regió. En cas de què no se’ns doni solució farem la petició per escrit al 
Departament d’Interior.  
Mosquits  ABP Tarragona, continua el problema de mosquits a la zona de 
garjoles de l’ABP Tarragona. Per part d’administració se’ns informa que està 
previst la instal·lació de dos aparells per tal de donar una solució tècnica al 
problema. 
Guants sense pols (Nitril), s’ha demanat pels companys de la Unitat Territorial 
Científica  unes caixes de guants de Nitril. L’Administració ens fa saber que es 
lliuraran previ informe del metge i assignats a la persona afectada (al·lèrgies, etc) . 
ARRO-Salou, durant el mes de juny es lliurarà a tots els efectius ARRO un 
pantaló tèrmic. 
 
La propera reunió sindical serà el dia 19 de març de 2010, a les 11:30 hores al 
CEMCAT Tarragona. 
 
 
Des del CAT volem agrair la vostra participació a l’hora de comunicar-nos les 
problemàtiques, deficiències, etc. del vostre lloc de treball.  
 
 
 
Josep Manel Garcia delegat del CAT  a la RPCT 
 
 
Tarragona a 18 de gener de 2010 
 
 


