REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L'INTENDENT CAP DE LA
REGIÓ POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
El passat divendres 13 de gener 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:
- Portes del nou edifici regional, ens comenten que la porta per on entra el corrent d’aire s’està mirant
de solucionar, que s’ha sol·licitat un informe per poder esbrinar quin és el problema. Pel que fa a la
porta del mig que no obre un cop es passa la primera porta, ens comenten que és el sistema de
seguretat que un cop s’ha obert la primera porta la segona només obre una vegada i que per tornar-la a
obrir s’ha de posar el codi a la primera.
- Aparcament al nou edifici, segons ens van informar al nou edifici regional en un inici no hi havia
d’anar aparcament a l’interior però, tot i així, es van habilitar unes quantes places que s’han assignat a
cada unitat o àrea i que han estat aquestes les que han gestionat les assignacions de places. No obstant
hi ha previsió que el carrer estigui tallat i només sigui per accés a la comissaria la qual cosa ampliarà el
nombre d’aparcaments a l’exterior i, a més, el descampat del costat de comissaria s’està habilitant per
poder estacionar vehicles.
- Cobertura d’emissora al nou edifici, el cap d’administració ens informa que no té constància de la
manca de cobertura i que en tot cas informarà a l’empresa RESCAT per tal que ho mirin.
- Material d’oficina al nou edifici regional, el cap d’administració ens informa que ara per ara s’ha
comprat material amb el fons de maniobra de Tarragona que si el demanem a Barcelona no hi haurà
reposició, no obstant ens informen que el que es vagi demanant a administració es subministrarà
sempre que sigui possible.

La propera reunió ha estat convocada pel dia 16 de març.
SALUT!!
Andrés Robles Lorente.
Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

Tarragona, 17 de gener de 2012

