
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
Divendres ens vàrem reunir 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 van ser els següents: 
 
Sala Regional, el sistema de gestió d'emergències estableix, per a tota Catalunya, que les 
trucades han de passar primer per bombers en cas de què hi hagi ferits. Des de BCN es treballa 
per tal de millorar el sistema. 
Referent a la manca de personal, s'intenta que hi hagi un mínim de 4 persones treballant. 
En qüestions tècniques, per arreglar els problemes de ptt’s enganxats, s’instal·larà en breu el 
botó de preferència, i pel que fa al só metàl·lic no hi ha solució. 
Volta a Catalunya, l'elecció de personal s’ha fet de la següent manera: 
Personal que tocava a la ART 6 persones, 1 a criteri de cada cap de sector i 1 d'oficines. 
9 persones més que són el sots cap de dispositiu, i les 8 persones més que ell consideri 
oportunes. 
Volta a Tarragona, distribució percentual per sectors, i triatge per part del cap de sector. 
Males olors a la Comissaria de Tortosa, realitzades les obres i tornaran a revisar la 
comissaria. 
Males olors a la Comissaria de Vendrell, no hi ha solució, però en breu s’acabarà la 
comissaria nova, que estarà dotada de pàrking per agents. 
Barana d'Amposta, ja està feta, i en els propers dies l'instal·laran. 
Aire condicionat del servei porta de Tarragona, ja està  reparat. 
Porta soterrani Tarragona., s’està reparant el mal funcionament. 
Atestats amb detinguts de Trànsit, faran un seguiment per tal de donar publicitat a les 
resolucions finals. 
Llanternes  de Trànsit, es revisaran a causa del mal funcionament de les bateries. 
 
Propera reunió el dia 11 de juliol de 2008 
 
 
 
 
Tarragona, 13 de juny de 2008 
 
Oscar L J Moratilla, delegat del CAT al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. 
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