REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L'INTENDENT CAP
DE LA REGIÓ POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
El passat divendres 28 de setembre es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb
l'intendent cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona i amb el cap d'administració.
Es van tractar els següents temes:
- Nombre de vehicles i mal estat d’alguns vehicles:
Preguntat al cap d’administració el nombre de vehicles i el mal estat en el que es troben
alguns, ens respon:
Que a la regió hi ha un total de 154 vehicles que es reparteixen de la següent manera:
 Turismes no logotipats: 56
 Turismes logotipats: 72
 4x4 logotipats: 21
 4x4 no logotipats: 5
- Fortes olors de marihuana a les comissaries:
L'intendent ens respon que és l’estament judicial qui dictamina el dipòsit de les substancies i
com que el jutjat s’ha quedat sense dipòsit el que fa és dictaminar que ha de quedar en
dipòsit de les comissaries corresponents.
Que normalment el temps de dipòsit és d'entre deu i quinze dies, encara que hi ha
excepcions.
Des del CAT es dóna la solució de poder realitzar un dipòsit regional per substàncies,
vehicles i diferents objectes.
- Tremolors a l’edifici regional de Tarragona:
El cap d’administració ens ha respost que s’ha demanat un informe a Barcelona sobre la
situació de l’edifici, tot i que ens afirma que els tremolors van a menys.
- Armilles antitrauma de l’ARRO: Se li pregunta al cap d’administració com estan les
gestions i ens respon:
Que ha preguntat a Barcelona l'estoc d'armilles antitrauma de placa d’alumini i que li han
informat que no en tenen per poder repartir. Que l’estoc que va quedar a conseqüència de
canviar l’armilla antitrauma de placa per la duet ( armilla antitrauma i antibales) a l’Arro
Barcelona i la Brimo es van repartir entre l’Arro metropolitana nord i l’Arro metropolitana
sud.
Conclusió, que ara per ara només en tenen i en compren de tèxtils ( les de sempre), que
segons especificacions poden parar munició del 22 amb punta blana o petits fragments de
metralla. Tots els que les hem provat ja sabem lo incomodes que són i parar un 22 no ho
se!! .... però per si de cas no ho provaria.
- Armilles antibales: Les que comencen a caducar les portaran a retimbrar, significa que
canviaran el material interior (part balística i antitrauma) i netejaran la part Textil de fora.
La propera reunió ha estat convocada pel dia 30 de novembre.
SALUT!!
Pere Casanova Vicente.
Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
Tarragona, 1 d’octubre del 2012

