
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REUNIÓ AMB L’INTENDENT CAP REGIÓ POLICIAL DE CAMP DE 
TARRAGONA i TERRES DE L’EBRE 

DIA 09-05-2008 
 
Divendres dia 9 ens vàrem reunir amb la sots-cap de la regió (l’intendent Cap 
de la regió, a causa d’una cita imprevista amb el secretari de seguretat pública, 
no va poder assistir) i el cap d’administració.  
 
TEMES TRACTATS: 
 

- Perímetre de seguretat a Reus; l’ajuntament ha tret els vehicles 
abandonats i durant aquest mes començarà a pintar les zones de 
prohibició de l’estacionament. Per l’estiu intentaran tenir enllestit el 
pàrking exterior per a Mossos,  en tot cas per l’u de novembre estaria 
acabat. 

- A partir del dia 15 de maig s’incorporà el nou intendent que serà cap de 
la RP Terres de l’Ebre, la resta de comandaments encara no estan 
nomenats. 

- Els canvis d’escamot, per la redistribució d’efectius en baixes de llarga 
durada, s’intenten notificar via telefònica. Les altes condicionades han de 
tornar a ser revisades pel Dr. Plans a conseqüència del nou sistema de 
notificació, que passa per la Comissaria General Tècnica; els afectats ja 
estan avisats. 

- La visualització de les trucades entrants, per problemes tècnics, no es 
pot fer, però en totes les noves comissaries ja estarà resolt el problema. 

- Les obres per resoldre els males olors a la comissaria de Tortosa 
comencen el dia 12. 

- La sala, serà conjunta, amb el 112 i anirà al CECAT. Els problemes de 
coordinació són puntuals, es traslladen les queixes cap a dalt, però el 
sistema no canviarà, ja que ve imposat a nivell nacional. L’excessiva 
càrrega de feina puntual, es solucionarà amb una redistribució de la feina, la 
sala de comandament serà única per a tota la província. En breu s’instal·larà un 
botó de  preferència en les comunicacions per la sala. 

- Respecte al control de pas a Vimbodí no es canviarà, però s’adoptaran 
millores en la senyalització, i es recorda que en el supòsit de boira està 
autoritzat, prèvia comunicació, el trasllat fins al punt de control de Lleida. 

- L’aire condicionat de la porta de la comissaria de les Gavarres està en 
revisió. 

- La propera reunió serà el dia 13 de juny. 
 
Tortosa, 15 de Maig de 2008, 
Oscar L. J. .Moratilla. delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre 
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