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REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L'INTENDENT 

SOTSCAP DE LA REGIÓ POLICIAL DEL  
CAMP DE TARRAGONA 

 

El passat divendres, 29 de gener, es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb 
l'Intendent Sotscap de la Regió Policial del Camp de Tarragona i amb la Sotscap 
d'Administració i Serveis. 

Temes aportats per la Trisindical: 

- Hi hauran oferiments de comissions de servei després del concurs general? 
Desconeixen com es farà l’oferiment i la quantitat d'efectius que podran venir. Fins que 
no es resolgui el concurs desconeixen com quedarà el nombre d’efectius a la Regió i, 
per tant, no poden planificar els oferiments. 

-Tenen un nou punt de control els companys de Montblanc? Quin és aquest nou 
punt? 

Sí, ens enviaran un correu per confirmar on es farà aquest nou punt de control. 

 -Quina serà la nova pràctica de tir: freqüència, quants trets, etc.? 

S'han augmentat les pràctiques de tir. També es farà tir amb arma llarga. Per més 
informació poseu-vos en contacte amb els delegats sindicals de la regió. 

 -Hi ha data límit per l'entrega de les armilles interiors? 

La Sotscap d’administració manifesta que s’entregaran totes en el 2017. Tanmateix 
durant aquesta setmana Administració té previst rebre noves armilles de Barcelona. 

-Quina data límit hi ha per entregar els nous vehicles? 

A partir del febrer es començaran a repartir nous vehicles tipus turisme per USC i 
Trànsit, i furgonetes per ARRO.  

-Els agents d'ARRO tindran una segona taquilla?  

Sí, tindran una segona taquilla, ja que la Regió en disposa de suficients per poder 
proporcionar-ne als agents. El problema és l’espai on col·locar-les, ja que no ni ha 
suficient espai al vestuari.  

S'està estudiant la possibilitat d’agafar part del pàrquing de Salou i tancar-lo, per així 
poder posar allí les noves taquilles. 
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- Molts companys d'ARRO porten granotes de segona mà, quan portaran les 
noves? 

L’administració ha reposat el 50% de les granotes (en comparació amb l’any anterior), 
però desconeixen quantes han portat a la Regió. La Sotscap d’Administració ens informa 
que la pregunta va arribar de matinada i no han tingut temps per preguntar. Tot i així ens 
confirmen que cada agent té 4 granotes i que no coneixen si tots els agents tenen 2 
granotes d'hivern i 2 d'estiu, ja que els agents prefereixen tenir 3 d'estiu i 1 d'hivern. 
Preguntaran als agents quines granotes tenen. 

- Preguntem sobre la manca de cobertura de les emissores a Salou i Vila-seca. 

La regió ha fet un estudi que estableix que tant a Salou com a Vila-Seca les 3 
companyies de telecomunicació més importants del país tenen errors de cobertura. A dia 
d’avui des de la Regió no tenen cap notícia de telecomunicacions des que es van passar 
els informes relacionats amb aquest estudi. 

-Reus té una manca de càmeres fotogràfiques, quina solució tenim? 

A Reus tenen assignades 3 càmeres fotogràfiques per tasques d’UI, PC i nucli.  

Una d’elles està pendent de reparació des de fa temps perquè és molt antiga i els hi està 
costant trobar les peces.  

La segona càmera es la que es va trencar fa 1 mes i des d’Administració s’estan fent les 
gestions oportunes però encara és d’hora per reclamar.  

La tercera càmera està en funcionament, el problema és que en l'òptica té una taca, però 
tot i així les fotografies surten bé. Segons la Sotscap d’Administració abans d'entregar-la 
als agents, se’ls va informar d’aquest fet. Els agents no han sol·licitat la seva reparació 
considerant que com a mínim necessiten una càmera per a treballar. Des del Sindicat 
hem remarcat la necessitat de reparar alguna càmera amb urgència atès que la càmera 
que funciona no està pensada per a realitzar fotografies d’empremtes.  

 - Sol·licitud de millores de material per sala: recolza caps i alfombretes: 

La Sotscap d’Administració ens contesta que intentaran demanar més fundes per 
recolzar el cap perquè cada agent tingui la seva. Quant a les alfombretes, cada punt 
d’ordinador en té un i no tenen previst assignar una per operador. 

-Sobre el repartiment de les fundes exteriors logotipades de les armilles, per què 
les unitats que presten servei de paisà ja tenen les seves i els agents d'uniformitat 
no? 

Ens responen que aquests agents estan assignats a USC; avui van de paisà però demà 
poden anar d'uniformitat. A més, les armilles venen entregades de forma nominal des de 
Sabadell per a cada agent. 
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Altres temes que s’han tractat a la reunió: 

-Existeixen problemes amb les talles especials de les armilles. 

Des d’Administració s'està realitzant el lliurament de les armilles interiors per dones i la 
setmana vinent portaran més armilles per dona. 

Coneixen la problemàtica amb les talles especials, s’ha traslladat on tocava i estan 
estudiant una solució. 

-Sobre les hores extres, per què només s'han donat a ARRO?  

La finalitat d'aquestes és pel POE antiterroristes; es van donar 700 hores al mes i van 
prioritzar 2 trinomis d'ARRO amb arma llarga de dilluns a diumenge. 

-Problemes amb la roba extraordinària. 

La Sotscap d’Administració ens ha manifestat que s’ha adquirit nou material policial 
(botes, pantalons, gorres, etc.) que està en producció. Esperen que en poques setmanes 
la fàbrica que les està fent enviarà el material, però es desconeix el calendari. 

-Problema sobre tenir el pàrquing de l'ABP de Tarragona obert en les mateixes 
hores de cada dia. 

S’està estudiant la possibilitat d’instal·lar un porter automàtic codificat amb codi numèric 
per poder accedir a l’interior del pàrquing. De moment es valorarà l’opció de posar un 
agent més a fora. La decisió de ficar a un agent i tenir la porta de pàrquing oberta, és per 
les queixes dels agents que fan porta. 

-Es té constància del malestar que ha provocat l'article que va sortir en el  Circ de 
Tarragona el 30 de novembre. Per què el caps de la regió no han fet comunicat de 
premsa per defensar els seus agents? 

Els comandaments no entren, ni entraran, a valorar les notes de premsa.  

-No s’ha rebut la roba d'hivern ni a Falset ni a Montblanc  

Hem manifestat la nostra queixa en diverses reunions en relació a que els efectius 
d’aquestes dues destinacions, malgrat estar dins les zones fredes, mai han rebut les 
peces de roba específica que els pertoca. La Sotscap d’Administració desconeix el motiu 
del perquè encara no la tenen. 

 

La Regió ha marcat la data de la propera reunió de sindicats pel dia 8 d’abril del 
2016 a les 12:00 hores. 


