
 

 

 

 

 

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

 
El passat divendres 8 de novembre  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. 
 
Temes aportats pel CAT: 
 
- Queixes al dispositiu Bàcul ( Falta d’efectius en general, manca de relleus per realitzar el 18 o 
realitzar gestions WC): El sots cap ens respon que van rebre la informació del dispositiu a última 
hora i no van poder fer els canvis oportuns abans del dia 20 del mes anterior quedant curts amb 
la previsió. Quan van saber l’abast real de l’esdeveniment es van reclamar mes patrulles de 
diferents ABP’s de la regió i algun equip d’ARRO de fora la regió. 
 
- ARRO, armilles antitrauma caducades: Es realitza la pregunta al cap d’administració i ens 
respon que es preveu que la segona quinzena de novembre ens vindran 62 armilles noves, 
mentre la marca representant de les armilles antitrauma caducades ha fet un certificat per tal 
d’allargar la garantia. 
 
- Queixes per la tardança en la reparació dels vehicles policials: El cap d’administració ens 
respon que dependrà de la reparació, reconeix que amb alguns han d’insistir a l’empresa de 
lloguer ja que són ells els qui decideixen de fer la reparació. Tots els caps coincideixen que no hi 
ha d’haver cap problema en realitzar N.I o PM01 per qualsevol incidència  amb els vehicles o 
material. 
 
Davant la pregunta reiterada de quan es preveu que vindran els nous vehicles policials, el cap 
d’administració ens diu que el 2014 tot i que pot especificar la data. 
 
El sots cap de regió  ens comunica que recentment hi hagut una redistribució de vehicles a nivell 
de regió. 
 
- Falta de neteja a la comissaria de Salou: El cap d’administració ens respon que ell i el cap de 
regió han realitzar visita a les instal·lacions  i  han trobat poques incidències. ens informa que les 
neteges es realitzen de dilluns a dissabte. 
 
Des del sindicat se li insisteix que sobretot en cap de setmana els contenidors de brossa i els 
serveis estant molt bruts. 



 

- Falta de comandaments a la comissaria de Salou: Ens responen que estant esperant 4 sergents 
nous i segons les necessitats de les comissaries es realitzarà la distribució. 
 
- Falta de material en general: El cap d’administració ens comunica que no té coneixement, que 
alguna petició li arriba però poques. Recordem que les peticions de material es poden realitzar 
mitjançant PM01 o N.I. 
 
Se li pregunta al cap d’administració  si amb la reposició del novembre de noves cadires la regió 
podrà adquirir alguna cadira i la resposta és no perquè juntament amb la regió Terres de l’Ebre 
som les regions últimes del desplegament i les altres tenen prioritat ja què el mobiliari és més 
antic. Se li insisteix que hi ha alguna OAC com la de Salou que necessita cadires urgents ja què 
tenen molta concurrència. 
 
-De la darrera reunió cal destacar que davant la falta d’ordinadors a la U.I Vendrell la solució 
aportada per l’intendent és la possibilitat d’utilitzar l’ordinador de formació que està situat a la 
sala de brífing, ja que es molt difícil que arribin de nous. Tot i així des del sindicat tornem a 
insistir. 
 
- En la formació que es realitza a la regió s’introdueix formació d’arrest, emmanillament, 
reduccions, immobilitzacions, la formació es realitzarà a tota la regió. 
 
- S’expressa la disconformitat del CAT vers el quadrant del 2x2x3 que hi ha en algunes 
comissaries  ja que només estigmatitza als companys. 
 
 
La propera reunió serà el 10 de gener del 2014. 
 
 
SALUT!! 
 
 
Pere Casanova  Vicente 
Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre 
 
 
Tarragona, 11 de novembre 2013. 

 
 


