
  
 

 
 
 
  

REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L’ INTENDENT CAP DE LA REGIÓ 

POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 
 
El passat divendres, 18 de setembre, es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb l’Intendent Cap de 

la Regió Policial del Camp de Tarragona i amb el Cap d'Administració i Serveis. 

Temes aportats per la Trisindical: 

- Des de la Trisindical li vam traslladar al Cap d’administració la inquietud amb el tema de 

repartiment de les armilles.   

El Cap d’administració ens ha respost que es va fer una retribució i que la resta està previst que arribin a 

finals d’aquest any i principis del 2016. A nivell regional s’ha establert que totes les comissaries tinguin un 

punt de concentració d’armilles per tal que les persones que no disposen d’armilla personal la puguin recollir 

al inici de servei. 

- CP Tarragona. El material informàtic està decrèpit:   

El Cap d’administració ens comenta que depèn del Departament de Justícia i que no es pot fer res. Que a 

més, estant tant a prop l’apertura del nou centre no faran cap mena d’inversió per millora-ho.  

- CP Tarragona. Com es durà a terme la designació de les noves places:  

L’Intendent ens respon que va venir l’Intendent Cap de l’Àrea Penitenciària a explicar com anirà el 

repartiment de les places del nou centre penitenciari i trasllats. Es va fer un oferiment obert a tots els implicats 

que volguessin assistir. 

S’oferiran unes 53 places als agents que actualment presten servei, en cas que aquestes places no quedin 

cobertes, s’oferiran a nivell regional. La resta de places sortiran a concurs. 

L’últim càrrec que va posar una data a la inauguració va comentar que podria ser el 22 de novembre d’aquest 

any. 

El mòdul penitenciari al Joan XXIII també el gestionarà l’Àrea Penitenciària. 

- Problemàtica “top manta” Cambrils:  

L’Intendent ens respon que es continuarà fent, ja que ha descendit molt la quantitat de manters a les zones 

de Coma-ruga i Calafell. 

- Queixes pel servei de Port Aventura:  

Li traslladem a l’Intendent la gran inversió d’efectius en aquest servei i que s’utilitza per actuar contra les 

revendes d’entrades. Ens respon que no es pot no fer res davant de la revenda. 

- Hi ha molts efectius de la regió amb el romanent exhaurit:  

L’Intendent manifesta que ell va aconsellar exhaurir el romanent a l’estiu perquè és quan hi ha més manca 

d’efectius. D’altra banda, ell entén que la formació va a part i que no s’ha de guardar romanent per tal de 

realitzar formació. 

- Polèmica per l’actitud del Jutjat núm. 3 de Tarragona en no deixar portar l’arma als companys:  



  
 

 
 
 
  

L’Intendent ens respon que el passat 3 de juliol de 2015 es va realitzar un escrit al Jutge Degà i que està 

pendent de resposta. 

- Agents provisionals que van marxar a Barcelona: 

L’Intendent comenta que els agents provisionals que van marxar encara no tenen data per tornar. 

- Furgoneta de trasllats i vehicles mampara de Reus avariats per incidents Salou: 

Li traslladem al Cap administració que a data d’avui encara estan pendents de reparar la furgoneta i els 

vehicles mampara de Reus. Ens contesta que el renting de la furgoneta finalitza en breu i està previst que 

arribin furgonetes noves i, per això, no la volen reparar.  

Pel que fa als vehicles li comentem que un dels vehicles teòricament reparats, tenia trossos de vidre a 

l’interior, i que l’altre encara no ha arribat. El Cap d’administració manifesta que no tenia coneixement. 

- Vehicles 4*4 Falset: 

Per que fa la distribució de vehicles no es canviarà i continuarà igual. 

- Denegació de permisos: 

L’Intendent comenta que no té coneixement sobre aquesta queixa i que farà les gestions oportunes. 

- Preocupació d’imputar amb coeficients: 

L’Intendent ens respon que per part de la Regió no hi ha cap impediment per a fer la imputació de les hores 

amb coeficients sempre que toqui. 

- Manca d’efectius: 

L’intendent ens informa que està pendent de una modificació de la RLT que implicarà una reestructuració i, 

per tant, un canvi en la quantitat d’efectius.  

- Modificacions a la comissaria de Salou: 

Es pregunta al Cap d’administració per les reformes de seguretat a la comissaria, i ens manifesta que s’ha 

descartat fer un accés per treballadors a la comissaria pel seu elevat cost. D’altra banda, comenta que en 

breu s’iniciaran les reformes del vestuari per arreglar el tema de les humitats. 

- Ordinadors extres despatxos UI’s: 

El Cap d’administració informa que això depèn de la DSIP, que s’han realitzat moltes reclamacions però no hi 

ha manera d’ampliar la quantitat. 

-  Patrulles unipersonals per part de Caps de Torn: 

Li traslladem a l’Intendent la preocupació de que els caps de torn patrullin sols i manifesta que no els obliga a 

patrullar sols, que una cosa és desplaçar-se a un punt i l’altra patrullar, que si ho fan és perquè volen. 

                        , la força corporativa dels moss@s ! 
 
Tarragona 18 de setembre de 2015 


