REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L'INTENDENT CAP DE LA REGIÓ
POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
El passat divendres 30 de novembre 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.
El CAT va aportar els següents temes:
- Queixes per part d’alguns companys de la UI Tarragona per puntuacions a la baixa en aquest
període de PGA-07 i realment les explicacions aportades pel seu avaluador no aclareixen el perquè.
L’intendent ens remet a la instrucció on poden presentar recurs pel PGA-07. Des del sindicat es fa la
queixa que molts cops l’avaluador no busca informació fefaent dels caporals o responsables cosa que
és un requisit exposat al manual de l’avaluador, fent que el PGA-07 sigui molt subjectiu.
- Falta de llistats d’hores extra a la comissaria de Falset i alguns companys han quedat fora de
realitzar hores extres un cop acceptada la seva petició per la regió. L’intendent ens ha traslladat que
hi ha moltes peticions i que totes no es poden donar, tanmateix els llistats per realitzar hores extres
estant penjats a intranet.
Des del sindicat se li trasllada que l’acceptació de les peticions és molt a dit i que no hi ha pautes a
seguir que estiguin ben definides.
- Queixa d’obertura de taquilla a un company de l’OAC Mallafré per part dels empleats de
manteniment sense autorització del company.
El cap d’administració admet l’error i demana disculpes i a partir de la queixa realitzada seran més
curosos amb l’obertura de taquilles per part dels empleats de manteniment.
Ens informen que s’està preparant un nou protocol més acurat. Entre els diferents punts hi haurà un
que explicarà els supòsits en els quals es podrà obrir una taquilla ocupada per un mosso sense
permís.
Ara per ara ens hem de remetre a les instruccions 3/2006 i la 12/2009 que modifica part de la
3/2006.
- S’ha preguntat per la nova remesa de munició que hauria d’haver arribat a l'octubre.
Ens han respost que està aprovada pressupostàriament i que no pot tarda molt.
La propera reunió queda pel proper 25 de gener del 2013.

SALUT!!
Pere Casanova Vicente.
Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
Tarragona, 1 de desembre de 2012

