REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L’ INTENDENT CAP DE LA REGIÓ
POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
El passat divendres 25 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.
Temes aportats pel CAT:
- Servei Gàbia: Es trasllada el mal estar per la instauració del servei a la regió i per les franges amb que es
realitza, sobretot els canvis de torn.
L’intendent ens respon que el servei Gàbia es continuarà fent ja que ha augmentat a tota Catalunya els
robatoris a l'interior de vivenda que passarà una altra vegada servei Nansa.
Se li aporta com a possible solució canvia franges de torns a alguns efectius per tal d’evitar que el servei
coincideixi amb el canvi de torn. Per exemple, canviar la franja horària de 18:00 a 06:00 per la de 19:00 a
07:00.
- Es fa saber a la cap d’administració el mal estar per la nova Instrucció 20/2012 de permisos i llicències en
quant a la incertesa, manca de concreció i diferents interpretacions i criteris de diferents permisos com el
d'hospitalització, malaltia greu d’un familiar i, en quant al permís d’assumptes personals, si hauran de
retornar algun dia dels permisos ja adjudicats?.
La sots cap d’administració ens respon que pel que fa al permís d’hospitalització recorren al Decret 150/2010
atorgant 2 o 4 dies de permís segons si es al mateix municipi o altre municipi fora de la comarca. Dels altres
permisos estan esperant directrius de Barcelona, ja que no estan clars els criteris per poder-los donar.
Des del CAT afegim que hi hagut un excés de zel per part de l’administració amb aquesta nova instrucció i si
hi ha nous criteris que es traslladin el més aviat possible al col·lectiu.
- Falta de parc mòbil i amb mal estat: La sots cap d’administració ens trasllada que hi ha una certa
normalitat amb les reparacions dels vehicles. L’intendent ens comunica que segurament l’únic augment que
tindrem a la regió serà de furgonetes d’ordre públic per a l’ARRO i podria ser que es pogués assignar algun
vehicle més de paisà. Tanmateix ens informa de la possibilitat de buscar voluntaris per sortir a patrullar amb
scooters.
- Servei Mobilitat vigilància Ap-7: El CAT trasllada a l’intendent el mal estar per la realització d’aquest servei
entenent que l'AP7 al ser gestionada per una entitat privada hauria de tenir un servei de vigilància privat i
no obtenir-lo de manera gratuïta.
L'intendent ens respon que aquest servei depèn de la Comissaria de Mobilitat i és extern a la regió de
manera que no depèn ni funcionalment ni operativament de la regió.
- El CAT trasllada a l’intendent un escrit anònim de diferents problemàtiques de l’ABP de Reus, com les
Rondes a peu pels Barris conflictius de Reus amb la perillositat de què els tirin algun objecte, el mal
funcionament de les portes de garjoles, Servei Gàbia, etc. L’intendent es queda amb una copia de l’escrit i
s’informarà de les diferents problemàtiques.
La propera reunió serà el 22 de març del 2013.
Pere Casanova Vicente Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Tarragona, 28 de Gener de 2013
SALUT!

