
 

 
 
 
 
 
 

 
 

REUNIÓ CAPS RP CAMP de TARRAGONA I 
ADMINISTRACIÓ & SINDICATS 22/05/2009 

 
 
El passat dia 25 ens varem reunir amb els Cap de la RP i d’Administració, es 
va parlar del següents punts. 
 
 
Nova comissaria. Està previst que s’adjudiqui a inicis de mes i es lliuri en 
18 mesos. 
 
Problemàtica Citrix en algunes destinacions. Es comunica que de 
manera prioritària s’està canviant la zona costanera el sistema Citrix a 
plataforma per tal de donar un millor servei aquest estiu. 
 
Clima SRC. Hi ha un excés de temperatura a la SRC, en breu es procedirà a 
instal�lar una maquina de refrigeració. 
 
Manca d’informació 112. Es comunica a l’Administració que manca 
informació dels requeriments que passa el 112 via telemàtica i es demana si 
es poden millorar els qüestionaris de recollida d’aquesta informació. 
 
Aparcament al CECAT. El titular del terreny no vol asfaltar l’espai destinat 
al CME. Està previst l’arranjament immediat amb “recebo” i una vorera de 
ciment al llarg del mateix.  
 
Valls. Lliurament de l’edifici en breu i obertura operativa el 2 de juny. 
 
Local sindical Tarragona. En breu es lliurarà i estarà ubicat al carrer 
Eivissa. 
 
Problemes horaris i quadrants. Hi ha grups que no tenen assignat un 
quadrant marc i per això no saben el romanent que tenen, es demana si es 
possible d’assignar-los-hi i que sigui més fàcil la conciliació. S’estudiarà  
 
 
Canvi de Mòbils. Es prevista la migració de telefonia mòbil pel dia 26 de 
juny, es passarà a movistar. 



 

 
 
 
Manca de material d’oficina. Es comunica que hi ha serveis amb una greu 
manca de material d’oficina, es reconeix i s’informa de que s’ha fet gestions 
per tal d’aconseguir el material el més aviat possible. 
 
Trànsit. Es demana saber si hi ha alguna instrucció interna per tal de què 
els agents de trànsit hagin de fer les denúncies a peu dret i al costat del 
denunciat. Ens informen que ho consultaran donat que en aquest moment 
no tenen aquesta informació. 
 
Materials per a UTPC. Es comunica una mana de material operatiu per al 
desenvolupament de la tasca policial. Som informats que hi ha material que 
està demanat, concedit i a l’espera de recepció, tan bon punt arribi, es 
lliurarà. 
 
Denegació permisos. Es comunica la problemàtica per la denegació de 
permisos. Ho estudiaran i miraran de reduir al màxim aquesta problemàtica. 
 
 
 
 
 
 
Màrius CARROBÉ i ROSELL 
Delegat del CAT-ME 
626.406.551 
 
 
 
 
 
CCCCATATATATalunya, 04 de juny de 2009 


