
 

REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L’ INTENDENT  CAP DE 

LA REGIÓ POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 
 

El passat divendres 10 de gener 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. 

 

 

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 es molt difícil que arribin de nous. Tot i així des del sindicat continuarem insistint. 

 

Temes aportats pel CAT: 

-Estat porta sortida de vehicles de la comissaria de Salou: El cap d’administració ens comunica que 

la porta està arreglada, però  s’està pensant en canviar el sistema d’obertura de la porta ja que amb l' 

actual no duren molt les reparacions. 

S’ha demanat informe del sistema que millor aniria a la porta. 

-Arribada de nous vehicles i estat dels vehicles actuals: El cap d’administració ens informa que 

poden  arribar 18 vehicles tot terreny durant el primer trimestre de l’any i a partir del juny arribarien 

tots els altres (turismes, mampares, motos etc). 

Sobre la disponibilitat dels vehicles cal destacar que hi ha un 9,43% de vehicles fora de servei. 

-Falta d’ordinadors a U.I Vendrell: Es tornar a incidir amb el tema de la falta d’ordinadors a UI 

Vendrell ja que la proposta de millora donada per la regió no és vàlida ja que l’ordinador de formació 

que hi ha al brífing no té l’aplicatiu necessari per a poder realitzar atestats doncs només es per 

formació. 

El cap de regió ens respon que comprovaran si és cert que no té l’aplicatiu necessari per poder realitzar 

atestats, però que la solució és difícil ja que no hi ha reposicions extraordinàries . 

-Escamots del C.P Tarragona treballant sota mínims: Es trasllada la problemàtica d’alguns 

escamots del CP Tarragona que han de treballar amb 4 efectius per torn, amb freqüència. 

El cap de la regió ens respon que té entès que normalment son 5 efectius com a mínim, però que 

comprovarà si és cert que han de treballar amb 4 efectius. 

 

Falta de cadires a les OAC: El cap d’administració ens informa que la petició està feta i potser 

arribaran cap a finals d’any. 

 
La propera reunió serà el 14 de març del 2014. 

 

SALUT!! 

 

Pere Casanova  Vicente. Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre 

 

Tarragona, 11 gener 2014. 


