REUNIO AMB LA SOTS- CAP DE LA REGIO POLICIAL DEL
CAMP DE TARRAGONA. MARÇ 2010
El dia 19 de març vàrem tenir la reunió sindical amb la Sots- Cap de la Regió del Camp de
Tarragona i el Cap d’Administració per tal de tractar diversos temes pendents.
Pel que fa als temes pendents de l’anterior reunió se’ns comunica el següent:
Audiència (Trasllats), la Sots-Cap de la Regió ens comunica que el Gerent de Justícia té un
projecte per a la millora de les instal·lacions de l’ Audiència. Disposen d’una petita partida
pressupostaria la qual anirà destinada, principalment, al sistema de climatització, doncs
s’està pendent del lliurament de la nova Ciutat Judicial.
Neucat, la Sots-Cap de la Regió ens informa que es va celebrar una reunió en la Delegació
de Govern per tal que no es repeteixin els problemes amb les màquines llevaneus de les
passades nevades a la regió.
Científica, el Cap d’Administració ens garanteix el lliurament immediat del Disc Dur Extern
que fa tant de temps que es demana, així mateix la instal·lació de la línia ADSL .
Els temes nous van ser els següents:
Montblanc, per part del CAT-ME, tornem a demanar la instal·lació de filtres solars a
l’entrada de la comissaria de Montblanc doncs el sol dóna de ple al company de porta. El
Cap d’Administració es diu que hi ha pressupostades, en primer lloc, per la comissaria de
Cambrils, i després la comissaria de Reus; deixant per més endavant la comissaria de
Montblanc. Des de el CAT-ME no pararen fins aconseguir l’objectiu.
Vendrell, problemes amb els intèrfons de comissaria. Des del CAT-ME es va demanar la
reparació urgent dels aparells. El Cap d’Administració es va fer saber que ja està resolt.
Hores Extres per RPCT, es demana a la Sots-Cap de la Regió saber quantes hores extres hi
haurà als propers mesos. Se’ns informa que pel període Març-Abril hi haurà 3.600 hores
extres per a tota la Regió.
Targeta restaurant BBVA, s’interroga al Cap d’Administració sobre quan es fa l’ingrés
dels diners generats el mes anterior. Se’ns informa que els ingressos s’efectuaran entre els
dies 12 al 17 de cada mes.

Cambrils, es pregunta a la Sots-Cap de la Regió quan es retornarà el vehicle Nissan X-Trail
que es va lliurar a la comissaria de Montblanc. Se’ns comunica que es retornarà aviat doncs
es va sol·licitar per les nevades.
S’interroga sobre el motiu pel qual ha canviat l’horari de proximitat. La resposta ha estat
que l’horari el planifica la Cap de comissaria.
Proximitat Tarragona, es torna a demanar un nou horari pels companys de proximitat. La
resposta per part de la Sots-Cap de la Regió ha estat contundent, L’HORARI NO ES
MODIFICARA.
Tarragona (Gabarres), s’informa al Cap d’Administració que l’intèrfon de porta no
funciona, ens ha comunicat que en breu es repararà.
Reus, se li ha demanat al Cap d’Administració que solucioni el problema de cobertura dels
portàtils (locutori, menjador, etc). Se’ns informa que Telecomunicacions ja té constància del
problema .
Problemes amb la màquina de vending: no torna els diners del canvi. Ens diuen que ho
solucionaran .
Càmeres de seguretat a l’interior de les garjoles i micròfon. Estava prevista la instal·lació per
l’1 de març, es retarda i no serà fins el juny.
Tema nevades Girona, s’ha informat a la Sots-Cap de la Regió el malestar dels companys
que van anar a realitzar el servei a Girona, (incompliment del decret de l’horari, mala
planificació, etc). La Sots-Cap ha agraït el gran esforç que han fet els companys/es i que se’ls
recompensaran el que per dret els hi pertoqui (coeficients,etc). Se’ns comunica que
l’Intendent Giné lliurarà una carta d’agraïment.
Des del CAT-ME demanem a aquells moss@s que no se us compensi el que per normativa
us pertoca que us poseu en contacte amb els nostres serveis jurídics.
Dia de les Esquadres, la Sots-Cap de la regió ens diu que se celebrarà el dia 17 d’abril i que
tots els actes tindran lloc a l’Olímpic de Reus.
Formació per part de l’Administració, s’interroga a la Sots-Cap de la Regió, sobre si han
rebut instruccions des de Barcelona per reduir la llista de companys/es que demanen fer
cursos de formació. La resposta ha estat que no.
Reposició extraordinària, El Cap d’Administració ens assegura que el lliurament es farà en
15 dies sempre i quan s’hagi redactat la corresponent Nota informativa, i hagi estat validada
per part del Cap de la Unitat i s’hagi lliurat la roba feta malbé.
La propera reunió sindical serà el dia 21de maig de 2010 a les 11:30 hores al CEMCAT de
Tarragona.
Des del CAT volem agrair la participació de tots companys/es a l’hora de comunicar-nos les
vostres preocupacions i problemes.
Josep Manel Garcia delegat del CAT a la RPCT
Tarragona, 19 de març de 2010

