REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L’ INTENDENT CAP DE LA
REGIÓ POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
El passat divendres 22 de març es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb
l'Intendent Cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona i amb la sots Cap d'Administració i
Serveis.
Temes aportats per la Trisindical:
- Nou material. Interroguem si hi ha previsió de vinguda de nou material (ordinadors, cadires,
etc) per l’any que ve. La sots Cap d’administració ens respon que durant el 2015 es renovarà
tot el parc i informàtic de la regió, començant la renovació a principis d’any. En quant a
cadires no hi ha previsió de renovació ja que ja es va fer el juliol passat.
- Ralli. A la població d’Albiol es va realitzar un control d’accés a la zona amb un llistat de les
persones que podien passar. Es va recriminar l’actuació dels agents per només haver deixat
passar als de la llista. El Cap de regió ens respon que ha fet gestions i es correcte com es
realitza el servei però desconeix que es recriminés l’actuació dels agents. Farà gestions.
- Pràctiques d'ARRO amb les llençadores. Tenim coneixement que no tots els efectius de la
ARRO han pogut realitzar les practiques amb la llançadora ja que no hi havia prou munició i
van realitzar les practiques amb l’escopeta corredera amb posta. Preguntem si aquests agents
estan obligats a utilitzar la llançadora. El Cap de Regió ens respon que acaba d’arribar munició
per poder realitzar pràctiques i que si no s’ha realitzat la formació en principi no es té perquè
utilitzar les llançadores, però tot dependrà de la situació amb la que ens puguem trobar.
- Centre penitenciari del Catllar i de la CD Torredembarra. Preguntem si hi ha alguna novetat.
El Cap de Regió en comunica que no té cap novetat al respecte.
- Denegacions AP's a l'ABP Tarragonès. Informem que en aquest ABP es pateixen moltes
denegacions d’Ap’s. Demanem el motiu. El Cap de regió ens passa informe amb les
estadístiques de les denegacions d’Ap’s i les dades que ens presenta reflecteixen que només
hi ha un 10% d’Ap’s ordinaris i un 3,3% amb Ap’s de Nadal.
-Tornem a incidir que la comissaria de Falset no hi ha 4x4 l’últim que tenien el van portar a
arreglar i ja no va tornar. Ens informen que ja s’ha canviat el 4x2 per un 4x4, hem de destacar
que des de la Trisindical, ja s’havien adreçats diferents escrits reclamant aquests tipus de
vehicles per la seva polivalència en el medi rural. També se l’incideix amb que es va portar un
Nissan Phatfinder a reparar i no es va retornar a la comissaria, ens contesten que faran
gestions.
- Manca d’efectius. Demanem com pensen gestionar la manca d'efectius. El Cap de Regió en
contesta que ja s’han fet peticions al respecte, però que és un tema del Consell de la Policia.
Insistim en el desgast que esta suportant la plantilla.

- Dispositius individuals de detecció de radioactivitat. Demanem saber la situació en la que
es troba l’entrega dels dispositius individuals de detecció de radioactivitat relacionat amb el
pla d’emergències en cas d’accident en una central nuclear. El Cap de Regió ens respon que el
material, composat per dosímetres i pastilles de clorur, ja està repartit a les comissaries de
Cambrils i Sala Regional i en informa que ja s’ha fet la formació al respecte.
- Informació relacionada amb el calendari d’entrega de les armilles de seguretat i dels
guants antitall. El Cap de Regió ens respon que està previst que abans del 2017 les tinguem.
- Demanem si disposen de dades relacionades amb la possibilitat d’implantació del nou
quadrant per les unitats d’USC a tot el territori. Tema que també es tractarà en el proper
Consell de la Policia del dia 22/12/2014. El Cap de regió ens respon que ara per ara al territori
s’està fent el Q5.
- Vehicles sinistrats situats en l'aparcament exterior de l’ABP Baix Camp- Priorat.
Denunciem la presència d'aquest vehicles en quan que es perd lloc per aparcar els vehicles
oficials. El Cap regió ens respon que són de l’AIC i que, en principi, hi ha prou lloc per a tots.
- Nous vehicles logotipats. Des de l’arribada de vehicles nous no logotipats, s’ha incrementat
les detencions in fraganti. Demanem la possibilitat de què cada cert temps els vehicles no
logotipats vagin rotant dins la rpct. El Cap de regió respon que és una bona proposta, però
que no ho veu factible.
- Hem pogut saber que hi ha comissaries que han rebut roba més adient pel fred.
Preguntem si hi ha previsió de què es subministri a Falset i Montblanc. La sots Cap
d’administració ens respon que tenen la petició feta.

La pròxima reunió de sindicats es preveu pel dia 20 de febrer del 2015 a les 12:00 hores.
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