
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REUNIÓ AMB L'INTENDENT RP CAMP DE 
TARRAGONA 11-07-2008 

 
 
Avui ens hem reunit amb l'Intendent Giné, cap de la Regió policial Camp de Tarragona, i amb el 
cap d'Administració del CT i Terres de l'Ebre. 
 
Els temes tractats són els següents: 
 
Sala Regional, Increment de personal mitjançant operacions especials retribuïdes. 
 
Tortosa, s’ha incrementat el personal administratiu però no serà fins el novembre que 
s'incorporarà tot el personal necesari per la regió, fins llavors dependència de Tarragona. 
 
Hospital de Santa Tecla, remodelació de l’espai per l'atenció d'urgencies procedents del CP i 
posteriorment remodelació de l’espai per a hospitalitzats, increment de la seguretat i més 
aillament. 
 
Edificis, enllestits en el temini previst, ú d'octubre, llevat de El Vendrell que es realitzarà de 
manera inmediata el trasllat, dia 21-22 o 24-25 de juliol, per això demanen la màxima 
col·laboració a l'hora de buidar les guixetes i paciència amb les molesties que pugui ocasionar el 
trasllat.  
 
Spray de defensa personal pels agents de Seguretat Ciutadana, Hem fet la consulta sobre si 
el cap de la regió (habilitat segons la instrucció 8/2008), autoritzarà la seva utilització i demanarà 
la formació necesaria pel seu ús, i ha respóst que ho consultarà. 
 
Prestatgeries per trànsit, donat que no arriba la comanda de material, miraran de buscar 
solucions per tal de què el personal destinat a trànsit tingui un espai habilitat per deixar les botes. 
 
Problemes amb els cascos de trànsit, la seva reposició no és inmediata donada la manca de 
pressupost i que no hi ha cascos. És un problema a nivell de divisió que està pendent de resoldre, 
el camí més probable serà una tendència a la màxima especialització, és a dir, que només un 
nombre determinat d'agents de nivell 2 disposaran de tot el material de trànsit, ja que només 
seran ells els que realitzin el servei en moto. 
 
La propera reunió està prevista pel 26- 09- 2008 
 
Tarragona, 11 de juliol de 2008 
 
Oscar LJ Moratilla, delegat del CAT al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. 
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