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REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L' INTENDENT 
CAP DE LA REGIÓ POLICIAL DEL CAMP DE 

TARRAGONA 
 

El passat divendres, 25 de juny, 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 traslladem al cap d’administració la inquietud amb el tema de repartiment de 
les armilles.  Tenim entès que si l’encarregat   d’administració o suport està de  vacances o altres 
assumptes no es podran repartir. 

El Cap d’administració ens respon que ho tenen en compte ja que  no pot ser qualsevol el que lliuri les 
armilles però tenen prou gent per cobrir el lloc, per que ningú es quedi sense. 

ABP Valls. Fortes olors a marihuana. L’intendent Cap de regió ens respon que a cada ABP es va 
designar un lloc on ubicar-les i normalment és fora la comissaria. S’estava estudiant de posar-les en 
contenidors o magatzems però aquesta és una mesura que l'hauria de fer el Departament de Justícia. 

- CP Tarragona. Com es durà a terme la designació de les noves places: L’intendent cap ens respon 
que està previst que en una setmana o dos vingui l’intendent cap de l’Apen a explicar com anirà  el 
repartiment de les places del nou C.P Catllar i trasllats. 

En aquest moment entre CP Tarragona i Trasllats hi treballen uns 53 efectius i es preveu que a les 
noves instal·lacions hi treballin uns 70 efectius. 

- Problemàtica “top manta” Cambrils: li traslladem a l’intendent la desmesurada inversió d’efectius en 
aquest dispositiu i la manca de policia local. 

L’intendent ens respon que es continuarà fent ja que si baixem els efectius en vindran més,  també es 
farà la mateixa presència a Comarruga i Calafell, tanmateix la policia local de Cambrils  desenvolupa el 
servei per la zona del port. 

Per tal d’anar més coordinats hi ha reunions a tres bandes Mossos, Pl Salou, Pl Cambrils. 

- Queixes pel servei de Port Aventura: li traslladem a l’intendent Cap la gran inversió d’efectius en 
aquest  servei i que s’utilitza per actuar contra les revendes d’entrades. 
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L’intendent ens respon que davant el nivell d’alerta terrorista ho continuaran fent tenint en compte la 
gran afluència de gent  al complex. 

- Hi ha molts efectius de la regió amb el romanent exhaurit, temem una desplanificació de jornades 
de treball per poder planificar més endavant: l’Intendent ens respon que ho tenen tot calculat per a 
que si hi ha possibles serveis per més endavant hi hagi prou romanent per planificar i no haver de 
desplanificar per desprès tornar a planificar. 

- Polèmica per l’actitud del jutjat 3 de Tarragona en no deixar portar l’arma als companys: 
L’intendent ens respon que hi hagut vàries reunions i tot dependrà en qualitat de què anem, si imputat 
o testimoni. També s’està estudiant que justícia posi uns armers però tot va bastant lent. 

- Queixes dels companys per la pressió  que algun sindicat està exercint cap als  agents per gestionar 
el vot per correu. Demanem que es respecti el dret a vot dels companys. 

L’intedent ens respon que no en tenia coneixement. 

-El cap d’administració ens  informa que per al 2016 hi haurà noves armilles antitrauma amb placa 
d’alumini i armilles exteriors antibales per serveis especials com entrades. Aquestes armilles aniran 
adreçades a ARRO i BRIMO i a més tindran la seva pròpia interior. 

 

La Propera reunió s'ha datat pel 18 de setembre a les 12:00 hores. 
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