RE UNI Ó DE L S I NDI CAT S AM B L ' I NT E NDE NT CAP DE L A
REGIÓ POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
El passat divendres 29 d'abril 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.
Es van tractar els següents temes:
− Pel que fa als vehicles de paisà del Vendrell, ens informen que el tema s'està intentat
solucionar cedint vehicles de la regió.
− Sobre les cortines que es van sol·licitar pels despatxos de UI El Vendrell, ens
informen que ja han estat instal·lades.
− També ens informen que ja s'ha reparat el vidre que esquerdat a l'OAC Mallafré.
− Estat del mobiliari del CP de Tarragona, tot i que des del CAT fa tres mesos que
vàrem fer la petició on correspon, el cap d'administració ens informa que el mobiliari
del centre penitenciari no és competència del servei d'administració. Tot i així, tant el
cap d'administració com l'intendent es comprometen a intentar aconseguir alguna
petita millora pel que fa a les cadires.
− En referència a la demora en arreglar alguns dels vehicles de trànsit, el cap
d'administració informa que ja està solucionat i que els vehicles ja estant reparant-se
o bé ja tenen autoritzada la reparació.
− Quant a la retallada de personal d'Oficines de Suport, l'intendent informa que en tot
el cos demanaven que es reubiquessin 200 efectius i a la Regió del Camp de
Tarragona havien de ser un total de 18, estrictament d'Oficines de Suport, però
finalment s'ha aconseguit que puguin ser d'altres llocs.
− Manca de cobertura a la comissaria de Reus, el cap d'administració informa que ja
s'està solucionant aquest tema, que l'empresa encarregada de les comunicacions ja té
coneixement d'aquests extrems.
La propera reunió ha estat convocada pel divendres 17 de juny.
SALUT!!
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