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REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL CAMP DE TARRAGONA  
Tot seguit us exposem els temes tractats a la reunió trimestral de la Regió Policial Camp de Tarragona 
amb les organitzacions sindicals representatives del CME duta a terme el dia 14/12/22: 

• UNIFORMITAT: 

Administració de la Regió de Tarragona informa que la distribució de la nova uniformitat es farà entre el 
mes de desembre de 2022 i gener de 2023. Es dividirà en tres fases: recepció a les destinacions de les 
peces de roba, comunicació des de les oficines de suport als destinataris de la uniformitat i lliurament de 
les peces de roba juntament amb un albarà, on el receptor ha de comprovar que les peces de roba i les 
talles siguin les correctes. Les incidències en el nou material (canvi de talla, reposició peces de roba, etc) 
es reclamaran com fins ara, des de la PGME, eines de gestió, gestió de vestuari. Es contempla un període 
d’adaptació a la implantació complerta de la uniformitat per les incidències que puguin sortir fins que 
prefectura determini la data definitiva. Els receptors amb torn fixe de nit, o altres horaris amb 
peculiaritats, han d’acordar amb les seves oficines de suport el lliurament. 

• CLIMATITZACIÓ: 

Administració informa que totes les estances han d’estar subjectes al que marca el RD 178/21 que limita 
la temperatura de l’aire a 27 graus a l’estiu de màxima i a 19 graus a l'hivern. Qualsevol incidència 
tèrmica es suplirà amb equips de climatització extres.  

• OFERIMENTS COBERTURES DIFERENTS PLACES A LA REGIÓ. 

Ens traslladen que s’ha elevat la petició de la cobertura de diferents places a la Regió a la CSUCOT i a la 
Oficina Tècnica, tal i com marca la Instrucció 6/22, i resten a l’espera de resposta: 

S’ha demanat cobrir: 

4 places UI Valls, 2 places UI Vendrell, 4 places UI Tarragona, 3 places ARRO. 

• CONCURS ADMINISTRACIÓ. 

Degut a la resolució del concurs de trasllats del Servei d’administració algunes destinacions veuran 
canvis en el personal que presta servei a les diferents destinacions. 

• RECLAMACIÓ MATERIAL INFORMÀTIC OAC, UI, GAV 

A la reclamació de disc durs, gravadors de CD’S, pendrives, ordinadors portàtils, etc.  des de la regió 
s’informa que hi ha a disposició de les diferents suports informàtics que lliuraran a petició de la unitat 
mitjançant prèvia petició PI 01. 

 

SALUT! 

Tarragona, a 15 de desembre de 2022 
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