
 

 

REUNIÓ REGIÓ POLICIAL CAMP DE TARRAGONA 
12/04/2018 

 
Ahir dijous 12 d’abril de 2018, es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb el Comissari Cap 
de la Regió Policial del Camp de Tarragona i amb el Cap d'Administració i Serveis. 
 
Tot seguit us exposem els temes tractats: 
 

.- Quan està  previst que arribin els nous vehicles, sobretot els de Trànsit i UI’s? 
El cap d’administració ens respon que per a final d’any o principis de l’altre està previst que arribin 
els nous vehicles per a tots en general, també ens transmet que és conscient de la urgència, 
sobretot de Trànsit i UI. 
 

.- Hi ha alguna novetat del pla d’estiu? 
La novetat més rellevant és que vindran uns 30 efectius de reforç  i hi haurà una bossa d’hores. 
 

.- Quan es dotarà de la uniformitat nova per USC? 
Ens responen que hem d’esperar que es formi el nou govern i que s’inclogui en els pressupostos. 
 

.- Problemes a les infraestructures de l’Oac Mallafre (barrera d’entrada, intèrfons etc.). Es 
contempla la possibilitat de canviar la ubicació d'aquesta OAC Mallafre? 
El cap d’administració ens informa que encara no està arreglat els defectes de les infraestructures 
però espera que en breu ho estiguin. 
 

Un arquitecte de l’administració ha fet visita per tal d'estudiar el reacondicionament de l’OAC, per 
tant, es descarta que ara per ara el canvi d’ubicació.   
 

.- Males olors a la wàters de la planta baixa del Vendrell. 
El cap d’administració ens informa que ja està arreglat i que era un bolquer que estava embossat als 
conductes. 
 

.- Manca de  vehicles a la UI Vendrell. Només en tenen 4 per tota la unitat amb el següent 
repartiment: un a científica, un altre al taller i nomes  queden 2 vehicles per 24 efectius. 
 

El cap d’administració ens informa que el cotxe del taller ja esta arreglat. Que per augmentar la 
dotació de vehicles hauran d’esperar a que hi hagi la nova adjudicació de finals d’any o principis de 
l’altre. 
 
Altres temes dels quals ens informen:  
 
.- Arro’s. Encara s’estan reposant les armilles antitrauma caducades. 
.- Minerva.  Es realitzarà del 3 d’abril al 22 de maig, encara no se sap si es canviarà el quadrant tot 
dependrà dels esdeveniments que puguin succeir. 
 
 
Tarragona, a 13 d'abril de 2018 


