
 

 

REUNIÓ REGIÓ POLICIAL CAMP DE TARRAGONA 
19/07/2018 

 
El passat dijous 19 de juliol del 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.  
 
Us exposem el temes tractats: 
 
Males olors, humitats i molta calor als vestuaris de Salou. 
Des d'administració ens responen que té difícil solució doncs, des del Departament diuen que els 
vestuaris no es consideren un lloc de treball i, per tant,  es poden superar aquestes temperatures. Es 
mirarà de buscar una altra via. 
 
Manca de  cadires a la UI Tarragona, custodia.... moltes estan brutes o trencades.  
Se suposa que es reactivarà una nova distribució doncs ja s’han repartit totes. Hi ha una segona 
subhasta en marxa i ens comenten que seran de bona qualitat. 
 
Àgora.  
El cap d’administració ens explica que en breu es publicarà a l'Atri un comunicat on s’informarà de com 
es durà a terme.  Que és per això que encara no es fan els fulls d’hores i no aconsellen de treure'ls ja que 
no s’adeqüen amb la realitat. 
 
Queixes a Valls pels trasllats i incivisme dels menors Mena. 
Ens traslladen que té difícil solució, que tenen coneixement dels fets i ho han traslladat a 
l’Administració. 
 
El cotxe dels fures de Salou s’espatlla sovint, alguna solució?.  
El Cap d’administració diu que ja està arreglat i que  té coneixement d’aquest i d’altres, diu que són 
vehicles amb molts quilometres i l’únic que poden fer és reparar-los. 
 
Per quant s’habilitarà la porta exterior de la comissaria de Salou per a que els companys no hagin de 
passar per dintre la recepció de la comissaria?. 
El Cap d’administració ens explica que des d'Administració no s'està validant com a millora de la 
comissaria però sí que veu viabilitat com una reforma de distribució d’espais, d'aquesta manera serà 
més ràpid. 
 
Ens informen dels següents temes: 
- S’està mirant d’aconseguir tortugues, guants i casc integrals per a proximitat. 
- Pilones per a les comissaries. Serà en el decurs d’aquest any. 
- La diada de les Esquadres de la RPCT serà el 23 d’octubre a Reus. 
 
Pròxima reunió el 8 de novembre del 2018 a les 11:00 


