REUNIÓ AMB L’INTENDENT CAP DE LA REGIÓ POLICIAL DEL
CAMP DE TARRAGONA. JULIOL 2009
El 3 de juliol vàrem tenir la reunió amb l’intendent Giné, cap de la Regió Policial Camp de
Tarragona, i amb el cap d’Administració per tal de tractar de diferents temes pendents.
Els temes tractats van ser els següents:
Tarragona. S’ha comunicat a l’intendent que els companys de l’ABP que realitzen servei per
la nit no gaudeixen d’aire condicionat.
La resposta de l’Administració va ser que ho
solucionarien dintre de les seves possibilitats.
Cascos trànsit. No hi ha cascos nous i els que hi ha es retiraran. És un problema a nivell de
divisió. A més a més hi ha molt pocs d’homologats.
Reus. Males olors a la zona subterrània de la comissaria. Segons el cap d’administració és un
defecte dels sifons. S’han instal·lat de nous i sembla ser que el problema s’ha solucionat.
S’ha demanat de dotar d’auriculars als companys que realitzen servei de proximitat i van en
moto. Han mostrat predisposició.
Valls. S’ha comunicat al cap de la regió els problemes amb l’aire condicionat de tota la
comissaria. S’han posat en contacte amb l’empresa instal·ladora de l’aire i estant pendents de
què solucionin la problemàtica.
També s’ha comunicat la impossibilitat de controlar l’accés a la comissaria per la part
posterior, circumstància que perjudica la seguretat de l’edifici (mala ubicació de la càmera de
seguretat). El cap d’Administració ens manifesta que és conscient dels diferents problemes que
comporta la inauguració d’una nova comissaria i que ho solucionaran.
Vehicles logotipats. L’arribada de vehicles nous s’ha prorrogat a tota la regió fins a finals
d’any per manca de diners ...... com sempre.
Per finalitzar, se’ns ha informat de la ubicació de la nova seu sindical i que en breu ens
lliuraran les claus a tots els sindicats. La seu sindical està ubicada al c/ Eivissa núm. 4 de
Tarragona.
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