
 

 

 

 

REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L’INTENDENT  CAP DE LA 

REGIÓ POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 
 

El passat divendres 14 de març del 2014, es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb l’intendent  cap 

de la regió, l'intendent sots cap de la regió i el  cap d'administració. 
 

Qüestions aportades pel CAT: 
 

Cascs escúters caducats: El cap d’administració ens respon que aquestos cascs no caduquen, el que es fa es 
canviar-los quant tenen danys que poden afectar a la seguretat. Aconsellem que quan ens trobem cascs amb 
cops o danys que afectin la seguretat no utilitzar-los i realitzar N.I o PM01. 
 

Monitors de vigilància perimetral molt petits: Ens trobem amb monitors a comissaries com Salou, Cambrils, 
Vendrell, Valls, Falset on és impossible distingir bé la vigilància del perímetre, l’intendent cap ens respon que 
ho comprovaran però no comparteix la  nostra opinió. 
 

Porta de l’OAC Salou: La porta de l’OAC Salou no té tancament i pot accedir qualsevol i més en moments de 
molta feina per al company de peixera. L’intendent cap ens respon que coincideix amb la problemàtica i el 
cap d’administració ens respon que seria una millora a fer i s’hauria d’estudiar. 
 

Noves 6 imputacions a companys d’USC Vendrell: Des de la regió ens responen que n’estan al corrent de les 
imputacions. Ha estat d’ofici des del jutjat del Vendrell, garantint la defensa dels companys, que no es veuen 
indicis d’una mala actuació per part del companys imputats. 
També es posa en coneixement la mala intensió dels mitjans de comunicació alhora de relacionar la noticia 
amb l’altra  imputació per la mort d’un detingut a les garjoles de la custodia del Vendrell. 
 

Reforç per part de trànsit Vendrell a trànsit Tarragona en controls d’alcoholèmia: Informem a la regió que 
habitualment s’està tirant del recurs de trànsit Vendrell per reforçar al sector Tarragona quedant el sector 
Vendrell descobert. L’intendent ens respon que és ocasionalment i si passa algun incident de trànsit hi ha la 
USC del Vendrell. 
 

Companys que porten més d’un any sense realitzar practiques de tir: L’intendent ens respon que té 
coneixement d’alguns casos però que ha estat per incidències personals dels companys o per incidències de 
l’àrea de Tir que no s’han pogut realitzar les practiques de Tir. Que poden demanar realitzar les pràctiques a 
les seves àrees de suport. 
 

Arribada dels nous vehicles policials a la regió: El cap d’administració ens respon que està previst que a 
finals de març arribin 18 vehicles tot terreny per a tota la regió i que la resta de vehicles, que serien uns 101,  
arribaran aproximadament el mes de setembre. 
 

Quadrant 2,2,3 que hi ha implantat en algunes comissaries de la regió: S’informa que hi ha companys que 
estant patint el quadrant 2,2,3. La resposta de l’intendent és que tenen la opció  de poder-ho combinar amb 
un altre company i realitzar un 7x7, assumint que se’ls pot fer treballar en ocasions en dilluns i dimarts de la 
setmana de festa.  
 
La propera reunió es convoca pel 16 de maig. 
 


