REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L’ INTENDENT CAP DE LA
REGIÓ POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
El passat divendres 26 de Juliol es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb
l'intendent cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, intendent sots cap de la
Regió del Camp de Tarragona i el cap d'administració.
Dels temes pendents de la darrera reunió cal destacar que davant la falta d’ordinadors
a la U.I Vendrell la solució aportada pel l'Intendent és la possibilitat d’utilitzar
l’ordinador de formació que està situat a la sala de brífing, ja que és molt difícil que
arribin de nous. Tot i així, des del sindicat continuarem insistint.
Temes aportats pel CAT:
Climatització als vestuaris de les comissaries. Funcionament. El cap d’administració
ens respon que la normativa no permet tenir aparells que emetin fred als vestuaris per
això els aparells dels vestidors nomes emeten calor o fan circular l’aire.
El cap d’administració s’ha compromès a transmetre als sindicats aquesta normativa.
Queixes per armilles talla XL a l’ARRO de Tarragona. L'Intendent ens respon que es
mirarà de canviar-les per unes altres dintre la mateixa regió.
Des del sindicat se’ls pregunta si hi ha estocs a Barcelona per poder realitzar el canvi i
la resposta del cap d’administració és negativa.
Habitualitat de perllongaments als controls d’alcoholèmia al sector de Tarragona.
L'Intendent ens transmet que es pot estudiar la possibilitat de canviar l’hora d’entrada
del torn de les 18:00 hores i passar-la a les 19:00 hores. Només s’aplicaria a la meitat
de l’escamot.
Des del CAT hem insistit que no sigui un hàbit aquesta mala praxis d’entrar a última
hora vehicles per tal de realitzar-los la prova d’alcoholèmia. Si hi ha algun incident que
ho requereixi no hi ha problema, però no perllongar per tenir més estadística amb
proves d'alcoholèmia. En aquest cas, no hi estarem d’acord ja que hi ha companys
d’altres sectors de trànsit que encara tenen carretera per tornar a la seva comissaria i
dotze hores de nit treballades.

Estoc de munició a la regió. Ens responen que queda una reserva de munició, però no
per realitzar pràctiques de tir. Cap al setembre s’estan preparant pràctiques de tir amb
sec, formació d’arma llarga, algun tret amb impulsos i formació d’immobilitzacions i
manilles.
No se sap la pròxima remesa de munició quant vindrà.
Estat dels vehicles policials de la regió. Es preveu la vinguda de nous vehicles a la
regió?. El cap d’administració ens respon que a la regió hi ha una disponibilitat del
92,97% i s’estan realitzant les reparacions amb normalitat.
Es preveu que el canvi de vehicles vells pels nous es pugui realitzar cap al gener del
2014.
Des del CAT s’ha insistit que hi ha vehicles que tenen greus deficiències i que
continuen realitzant servei. El cap d’administració ens respon que davant de qualsevol
incidència d’algun vehicle es realitzi Nota Informativa per poder tenir coneixement i
poder arreglar la incidència.
Mal estat de cadires i teclats de l’OAC Salou i Cambrils. El cap d’administració ens
transmet que fa poc s’ha augmentat l’estoc de cadires per tota Catalunya però, en
principi, per aquesta regió no n’hi havia de demanades. Tot hi així es miraran de
demanar-ne algunes.
Davant la pregunta si hi ha estoc de teclats ens responen que no n’hi ha.
La propera reunió serà el 18 d’octubre del 2013.
SALUT!!
Pere Casanova Vicente.
Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
Tarragona, 26 de juliol 2013.

