
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reunió dels sindicats amb l’intendent sotscap de la 
Regió Policial del Camp de Tarragona i el Cap 

d’Administració regional. 
 

El passat divendres dia 17 de juny es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb 
l’intendent sotscap de la regió i el cap d’administració. Vam tractar els següents temes: 
 

- Assignació de places del nou centre penitenciari. Encara no se sap si les places del 
nou centre les cobriran agents de USC destinats a Tarragona o bé s’obriran places 
pròpies del centre penitenciari, també ens van informar que encara no hi ha data 
d’acabament de les obres. 

- Cadires de Salou. El cap d’administració afirma que des de la regió s’ha fet la petició, 
però que no hi ha cap comanda feta i que en l’actual situació és molt improbable que 
se’n faci una. El que sí poden fer és reparar les cadires que hi ha i manifesta que així 
es farà. 

- Vehicles bruts. Ens van informar que a principis d’any, quan es va implantar el 
sistema de neteja a les comissaries es va abusar una mica, ja que hi havia vehicles 
que es rentaven molt sovint, a conseqüència d’això es va haver d’aplicar una mica 
d’austeritat, però ja ha tornat la normalitat i els vehicles es renten quan estan bruts. 

- Felicitacions Salou. Segons informa el sotscap regional, des de la regió es van 
tramitar totes les propostes fetes pels caps d’unitat i que s’ha de mirar perquè tots 
tinguin dret ja que hi ha llocs de treball que mai no en tindrien. Des del CAT vam 
alertar que hi ha altres agents que també les mereixen però que la persona que els 
ha de proposar no ho ha fet i és aquesta la causa del malestar i desmotivació que ha 
sorgit. 

- Privilegis de PORT AVENTURA. L’intendent afirma que els serveis de seguretat del 
parc han de tenir el telèfon del cap de torn ja que per l’afluència de gent del parc és 
necessari en cas d’urgència. Per això mateix el CAT va informar que és per 
URGÈNCIES i que no s’ha de fer un ús irresponsable. L’intendent va informar que ja 
s’ha informat als caps d’unitat per tal que facin gestions amb el parc per establir 
directrius. També va informar que en cas d’una manca de col�laboració susceptible 
d’obrir diligències penals és feina dels Mossos fer-ho ja que som policies. 

- Condecoració al cap de seguretat de PORT AVENTURA. Ens van informar que aquesta 
condecoració no s’ha proposat des de la regió ni tan sols de la CGTER i que és 
possible que s’hagi concedit pel dispositiu del RALLY. Els Mossos estàvem de festa 
quan el rally.... 

 
La propera reunió serà el dia 9 de setembre de 2011. 
 
SALUT! 
 
Andrés Robles Lorente.  
Delegat territorial del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre 
 
Tarragona, 20 de juny de 2011 


