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REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L’INSPECTOR SOTS CAP DE LA REGIÓ 
POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

 

El passat divendres 27 de gener es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb l’Inspector Sots 
Cap  de la Regió del Camp de Tarragona i amb el Cap d'Administració i Serveis. 

 

Alguns companys encara no tenen  armilles. 

Ens informen que aquest repartiment depèn de la comissaria Tècnica i l'Esgas. També ens comuniquen 
que tenen un romanent d'armilles pels companys que encara no en tenen i que en aquest munts n'hi 
ha poques de la mida mitjana però no hi poden fer res al respecte fins que arribin les interiors. 
 

ARRO els hi toca jaqueta curta d’hivern tipus Brimo? 

El cap d administració ens informa que aquesta jaqueta no està prevista per les ARRO. 

Ens informen que a finals d'aquest mes ha d'arribar nou material com subfusells, etc. 
 

Males olors als wàters i goteres al sostre de la Comissaria de Falset 

El cap d’administració ens informa que s'ha fet un sanejament general de la xarxa de clavegueram i en 
principi ha d’estar resolt. 

per que fa a les goteres de la comissaria ens informa que en un parell de setmanes estarà arreglat. 
 

Manca de vestuari d'hivern per a les Comissaries de Falset i Montblanc. 

El cap d'administració ens informa que al no estar catalogada com a zona freda no pertoca aquest tipus 
de material. 
 

Falta un altre vehicle 4x4 a la Comissaria de Falset. 

El cap d’administració ens informa que el Nissan Qasqai que tenien es va avariar i no en tenen cap més 
per poder substituir-lo. L’altre vehicle que té la Comissaria pertany a l’ARRO. 
 

UI Vendrell falta Cap, Sots cap, caporals i agents tenen alguna previsió? 

El sots cap de regió ens informa  que per RLT toca el següent : 1 sergent cap d unitat, 5 caporals i 23 
agents. 

Ens informa que en breu hi haurà un nou cap i un nou caporal. 

Se li  recorda novament que és necessari la figura del sots cap tenint en compte l'elevat volum de 
feina. Ens respon que per RLT no pertoca i no pot fer res al respecte. 

 

Pròxima reunió el 28 d'abril a les 11:00.  


