
 

 
 

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

 
El passat divendres 13 de juliol es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb l'intendent sots cap 
de la Regió Policial del Camp de Tarragona i amb el cap d'administració. 
 

Es van tractar els següents temes: 
 
-Armilles antitrauma d’ARRO.  Ja fa un temps es van arreplegar les armilles antitrauma d’espuma 
premsada de dubtosa efectivitat amb espera que, en breu, es dotés d'armilles antitrauma de placa més 
còmoda i amb més alta efectivitat però l’entrega s’està allargant i encara no han arribat. 
L’intendent ens ha traslladat que per la seva part també realitzarà la petició de reposició de les armilles 
de placa però, segons li consta, no n’hi ha prou per tothom.  
Per part del sindicat CAT també mirarem de realitzar les gestions pertinents per poder aconseguir en 
breu les armilles de placa. 
 

-Tir policial. Preguntem com queda la formació de tir policial. L’intendent ens respon que els 110 trets 
que tocaven fer amb la tirada anual,per qüestions pressupostaries, es passarà a només 50 trets de tirada 
anual. En principi no arribarà més munició, amb la que es disposa ja n'hi ha suficient per acabar l’any 
policial.  
 

-Manca de vehicles policials a la regió. Se li trasllada a l’intendent que en  comissaries de la regió 
alguns cops han hagut de sortir a patrullar amb furgoneta amb tres o quatre ocupants ja que no s'ha 
disposat de més vehicles. També se li informa que alguns d’aquests vehicles realitzen les 24 hores de 
servei al no tenir cap més recanvi. 
 

L’intendent ens trasllada que a la regió se l’hi ha encarregat un informe de l’estat del parc mòbil i que 
segons el resultat de l’informe espera poder millorar amb alguna unitat més de dotació. 
 

-Millores seguretat comissaries de districte. Fa unes setmanes es va traslladar a administració regional la 
proposta de substitució del monitor  de  recepció de la comissaria de Cambrils o de canviar-lo per un de 
més gran ja que el que hi ha és de 14 polzades per unes 14 càmeres on és difícil visualitzar els detalls. 
 

L’intendent ens informa que té constància que s’han realitzat gestions des d'Administració Regional i 
que també ho traslladarà a la comissaria de Cambrils per tal que facin la petició. Demanem que aquesta 
millora es faci extensiva a les comissaries de Falset, Montblanc i Valls. 
 

Informem que fa un any el CAT va  elaborar i registrar  un  escrit de millores de la comissaria de Valls  
a causa de la permeabilitat que té l’accés al pàrquing interior ja que hi ha una barrera i un espai obert de 
més d’un metre on pot passar qualsevol persona. Des d’administració ens informen que no s'ha fet cap 
obra de millora de l'accés a la comissaria  Valls. 
 

La propera reunió ha estat convocada pel dia 28  de setembre. 
 
 
SALUT!! 
 
Pere Casanova  Vicente.  Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre 
 
Tarragona, 16 de Juliol  de 2012 


