
 

 

 

 

 

REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L’ INTENDENT SOTS CAP DE LA 
REGIÓ POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

 
El passat divendres 24 de Maig es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb l'intendent  
sots cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona i la sots cap d'administració. 
 
Temes aportats pel CAT: 
 
-Si hi ha hagut algun canvi o es preveu algun canvi futur al CP Tarragona (servei, altres 
dependències, més recursos humans etc). El sots cap de regió ens respon que hi hagut canvies 
en el servei fent més servei de garites. 
Se li trasllada també que és evident que els companys estan venuts quant realitzen les rondes 
perimetrals sols per l’exterior del recinte penitenciari ja que no sempre tenen contacte visual 
amb l ‘altre company que està a l’altra banda de recinte. Els sots Cap pren nota de la 
problemàtica.  
 
- Pla d’estiu: com quedarà?. Hi haurà reforços? Les diferents àrees USC i ARRO,  quines 
funcions tindran?. El sots cap de regió ens diu que és possible que vinguin uns 22 agents més 
però no ens ho pot assegurar i segons els efectius  que vinguin tindrà més afectació o no a les 
altres àrees.  
 
-Servei per revenda d’entrades  a Port Aventura, és prioritari o té la competència la policia 
local? Els sots cap ens informa que s’està tipificant com a revenda d’entrades i no té 
coneixement que sigui un servei prioritari. 
 
-Mala imatge exterior de la comissaria de Salou: falta tallar les herbes, recollir la brossa i hi ha  
llambordes a la part del darrere de la comissaria. 
Des de l' administració ens responen que hi ha nova una nova empresa de neteja i en breu 
trauran les males herbes, brossa, etc. 
Se’ls trasllada que ubiquin un contenidor de brossa al pàrking exterior per a que els agents 
puguin dipositar la brossa. 
També se li recorda que tornin a posar els llambordes que hi ha a la pista dels darrera de la 
comissaria al seu lloc per que ningú pugui prendre mal 
 
-Falten un parell d’ordinadors a  i un vehicle a UI Vendrell  per realitzar el servei. 
El sots cap de regió ens comunica que hi haurà reposició d’ordinadors  abans de l’estiu però no 
augmentaran en nombre. Han mirant de fer una reubicació però no hi hagut possibilitat. Són 
conscients que hi ha falta d’ordinadors i vehicles però per ara no en vindran de més. 
 
 



 

-Trànsit Tarragona. Donen casc de la marca Schubert de primera generació, estan nous però la 
data de fabricació és bastant antiga, quan la marca recomana uns cinc anys d’us. 
Segons administració els casc de primera generació de la marca Schubert tenen uns 7 anys de 
vida a partir del lliurament  a l’agent. 
Administració sap que les piles recarregable que portaven els casc de tercera generació de la 
marca Schubert exploten i les han tret dels cascs. Des del sindicat ens hem queixat de què s’ha 
resolt aquesta problemàtica sense explicar-la als agents. 
 
-ARRO Tarragona: quins criteris es tindran en compte a l’hora de formar els nous equips?. Hi ha  
un pla de formació  i llocs on realitzar-la?.  
El sots cap de regió ens respon que davant els nous canvis d’agents a l’ARRO es mirarà d’escoltar 
a tothom. 
Durant el servei d’estiu l’ARRO normalment anirà amb granota i pot realitzar el servei amb 
binomis per realitzar saturació o amb equip per altres tasques però tenen previst que baixi la 
BRIMO  a donar servei a les zones lúdiques de Salou. 
 
Tot hi així, segons les necessitats de servei, podran realitzar servei de seguretat ciutadana amb la 
vestimenta pertinent o de paisà encara que no sigui la voluntat primera de la regió. 
 
Preguntat per la formació el sots cap ens diu que hi ha un pla de formació i que l’edifici de la 
comandància Marítima on es realitza formació d’entrades no té cap perill per la integritat física 
dels agents. 
 
-Afectació a la regió per la marxa d’agents en practiques i provisionals a destins de Barcelona 
que hi cobrien vigilants de seguretat.  
El sots cap de regió ens respon que l’afectació ha estat de 7 efectius entre agents en practiques i 
agents  provisionals i que no ha afectat a la funcionalitat de la regió de Tarragona. 
Es preveu que pel pla d’estiu es pugui reforçar la regió amb 22 agent però no està confirmat. 
Es pregunta si hi ha la possibilitat de què els 7 agents que han marxat a Barcelona a cobrir el 
servei del vigilants de seguretat puguin retornar amb el contingent dels 22 possibles agents i el 
sots cap de regió ens respon que no té la informació. 
 
 
La propera reunió serà el 26 de juliol del 2013. 
 
 
SALUT!! 
 
Pere Casanova  Vicente. 
Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre 
 
 
 
Tarragona, 25 de maig 2013. 
 

 


