
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
REUNIÓ PERIÒDICA AMB LA SOTS-CAP DE 

LA RP DEL CAMP DE TARRAGONA.  
SETEMBRE 2009 

 
 

El dia 18 de setembre vàrem tenir la reunió amb la Sots-Cap de la Regió Policial 
Camp de Tarragona, i amb la Cap d’Administració en funcions per tal de tractar de 
diferents temes. 
 
En referència als temes pendents de l’última reunió se’ns respon el següent: 
 
Tarragona. El problema que patien els companys de l’ABP amb  l’aire 
condicionat pel torn de nits, ha esta solucionat per part de l’empresa responsable. 
 
Botes de trànsit, s’ha habilitat un espai per deixar-les i no fer insuportable  les 
males olors a les taquilles. 
  
Cascos trànsit. La resposta ha estat contundent, no hi ha pressupost per canviar-
los. 
 
Reus. S’ha solucionat el problema de les males olors a les garjoles i en la resta de 
llocs s’està actuant quan apareixen. 
 
Valls. Solucionats els problemes amb l’aire condicionat per part dels serveis 
tècnics. 
 
La nova seu sindical. Ubicada al c/Eivissa núm. 4 de Tarragona, ja es troba 
operativa amb tot el mobiliari instal·lat, només resta pendent l’arribada de 
l’ordinador, que segons ens diuen des de l’Administració, s’instal·larà en poc 
temps. També és seu sindical dels companys/es de la Regió de Terres de l’Ebre. 
 
Auriculars NEXUS. Estan demanats a Bcn, i segons ens diuen arribaran d’aquí  
poc temps. 
 
 



 

Els temes nous són els següents: 
 
Galeria de Tir Policial (Salou). Des del CAT s’ha preguntat a la Sots-Cap de la 
Regió sobre la possibilitat de gaudir, fora de servei, de les fantàstiques 
instal·lacions de tir. En principi la petició era per només dues hores al mes pactant 
el dia. La Sots-Cap ens ha respost que és necessari un monitor de tir a les 
instal·lacions i, avui per avui, no hi ha prou efectius de l’ARRO per poder 
realitzar-ho. 
 
Petició de l’assegurança dels vehicles de la Regió. Es demana una còpia de la 
pòlissa de l’assegurança dels vehicles de la Regió i així poder revisar la defensa 
jurídica contractada. La Cap d’Administració en funcions ens  comenta que des de 
la web de la Generalitat (Departament Economia-Finances/contractacions/pòlisses 
es pot consultar). 
 
Sistema de climatització Sala Regional. Se li ha preguntat a la Cap 
d’Administració com es trobava la petició dels nous compressors d’aire 
condicionat. S’han  instal·lat dos compressors nous, donant així per resolt el 
problema de l’aire condicionat  a Sala Regional. 
 
Agents de reforç. Es pregunta a la Sots-Cap de la Regió quants agents en 
pràctiques romandran a la RPCT. Ens diu que tots els agents que han arribat per 
reforçar la campanya estiuenca marxaran. 
 
Bastó policial ASP.  S’ha preguntat si tothom havia fet el curs de formació i, 
quantes ASP’s es donarien. Ens diuen que un 98% dels agents ha fet el curs a la 
RPCT. Ara com ara, degut al nombre d’ASP’s, tots els agents rebran una de 
dotació a excepció de seguretat ciutadana (com sempre els últims) que hauran 
d’esperar a que n’hi hagi més.   
 
Crancs pels portàtils. Hem volgut saber com estava el tema davant la manca de 
crancs pels portàtils dels companys en pràctiques. Fins i tot hem pogut veure 
companys que duien el portàtil a la butxaca del pantaló per la manca de cranc. La 
Cap d’Administració ens ha comentat ha el 7 d’aquest van arribar.  
 
Maquina expenedora d’aigua  1,5l. S’ha demanat una maquina expenedora 
d’aigua de 1,5 l  per la Comissaria de Montblanc. Ens comuniquen que la 
companyia de vending NO instal·la maquines a les comissaries de districte per la 
poca facturació que suposa.  
 
Instal·lació d’unes cortines comissaria de Montblanc. S’ha demanat per 
l’entrada a la comissaria de Montblanc d’unes cortines per poder protegir-se del sol 
que dóna de ple al company de porta. La resposta per part de la Cap 
d’Administració (en funcions), ha estat que l’únic pressupost que s’ha aprovat per 
la instal·lació de cortines a tota la Regió ha estat a la Comissaria del Vendrell. 



 

 
Prestatgeries de trànsit Montblanc. Es pregunta com està el tema de l’ancoratge 
de les prestatgeries de trànsit, donant com a resposta què ,ja està solucionat. 
 
Full d’imputació hores.  A la pregunta dels problemes a l’hora de lliurar els fulls 
d’imputació hores a la Comissaria del Vendrell, ens manifesta la Cap 
d’Administració que ara l’aplicatiu va bé. 
 
Sol·licitud d’un ordinador pel serveis de l’aeroport de Reus. Des de fa uns 
mesos no hi ha ordinador a l’aeroport de Reus, es demana un per poder atendre als 
ciutadans que ens requereixen qualsevol tipus d’informació, gestió, ... . Ens 
comuniquen que hi ha un problema amb la linea telefònica i de moment estan a 
l’espera de la sol·licitud feta a Bcn. 
 
Incorporació dels nous agents a la RPCT.  S’interroga si se sap quan 
s’incorporaran els nous agents.  La resposta per part de la Sots-Cap de la Regió ha 
estat que segurament serà com sempre o sigui al mes d’octubre. 
 
Accidents de trànsit companys. Fa uns dies un  company de trànsit va patir un 
greu accident treballant (va ser atropellat). Davant d’aquest fet s’interroga que fa 
l’Administració. La resposta per part de la Cap d’Administració ha estat que s’ha 
creat un protocol d’actuació que sempre que hi hagi un company accidentat es 
facin sempre diligències. En el cas que fèiem  referència només es va fer un PLEC, 
en principi era un cas lleu i al final s’ha complicat. L’Administració posarà la seva 
assessoria jurídica al servei del company. 
 
La propera reunió sindical serà el dia 30/10/09, a les 11:30 hores al CEMCAT,  
Tarragona. 
 
Des del CAT us volem agrair la vostra participació a l’hora de comunicar-nos els 
problemes, incidències, preocupacions, ... del vostre lloc de treball.  
 
 
 
Josep Manel Garcia. Delegat del CAT  a la RPCT 
 
 

Catalunya, 19 de setembre de 2009 
 
 


