REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L'INTENDENT CAP DE
LA REGIÓ POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
A mitjans de maig es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb l'intendent sots cap de la
Regió Policial del Camp de Tarragona i amb el cap d'administració.

Es van tractar els següents temes:
- Armilles caducades a l’ARRO. Preguntada l’administració sobre el cas, ens contesta que el
fabricant de les armilles ha realitzat una ampliació de la caducitat i dóna 6 mesos més de garantia
per escrit de les armilles.
Es proposa al cap d’administració que a més a més de la garantia per escrit es realitzi alguna classe
de prova balística per tal d’avaluar si realment superen les proves balístiques, el cap
d’administració en pren nota de la sol·licitud.
- Serveis d’USC Salou al sector d’USC Tarragona. S’informa que a USC Salou habitualment es
realitzen serveis al sector de Tarragona on normalment es parteix la patrulla, fent tasques d’arxiu,
custòdia, jutjats etc, quedant amb pocs efectius al sector Salou. Donem a veure una manca
d'efectius al sector de Tarragona per l’habitualitat de la necessitat del servei. L' intendent deriva la
problemàtica al Cap d’USC Tarragona.
- Permisos per hores acumulades a l’ABP Baix Camp Priorat. El dia 27/03/2012 va sortir un
comunicat on es regula el gaudiment de les hores acumulades, fent referència a l’ instrucció 2/2003
de regulació del gaudiment de les hores acumulades quan es superin les 32,5, esmentant el punt 2.1
on es detalla el procediment a seguir. Es suggereix a l' intendent que es podia haver detallat el
punt 2 de la instrucció, on es detalla quant es té l’obligació del gaudiment de les hores
acumulades, sent l’obligació del gaudiment de les hores acumulades quan la diferència entre les
borsa d’hores acumulades i la borsa d’hores de romanent superi les 32,5 hores, si la diferència es
superior a les 32,5 hores es podran gaudir dins les 5 setmanes següents.
L'intendent ens va informar que el comunicat estava pensat per aquelles persones que tenen moltes
hores acumulades, algunes amb més de 1000 hores.

La propera reunió ha estat convocada pel dia 13 de juliol.
SALUT!!
Pere Casanova Vicente
Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
Tarragona, 25 de Maig de 2012

