REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L’ INTENDENT CAP DE LA REGIÓ
POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
El passat divendres 22 de març es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb l'Intendent
Cap de la Regió Policial del Camp de Tarragona, l’Intendent Sots cap de la Regió del Camp de
Tarragona i amb el Cap d'Administració i Serveis.
Temes aportats pel CAT:
-Estat de vehicles en general i deficiències als vehicles de la comissaria de Salou.
El cap d’administració ens informa que el personal encarregat del parc mòbil de la comissaria
de Salou hi hagut alguna baixa i podria haver alguna demora amb la reparació dels vehicles
però que ho tenen previst i preveuen fer alguna nova incorporació.
En el cas que els vehicles tinguin algun defecte com el GPS espatllat o altre, s'hauria d'informar
mitjançant PMI o N.I., i en el cas de manca de neteja es podrà informar a administració o a
l'agent encarregat de gestionar la neteja o mitjançant anotació al full de revisió de vehicle per a
que facin gestions amb l’empresa de neteja.
El rènting que s’havia de renovar el proper juny es trasllada per a finals d’any.
-Com es durà a terme la neteja de vehicles amb la retallada actual del pressupost per aquest
concepte?. El Cap d’Administració ens trasllada que la retallada no ens afectarà ja que es
podran netejar els vehicles amb regularitat,no sobrepassant més d’un cop per setmana la
neteja a menys que per necessitat de servei s’hagi de netejar.
Hi ha dues empreses contractades de neteja de vehicles i normalment es desplacen a les
comissaries a netejar els vehicles. També ens informa que es poden netejar amb la targeta
Solred als establiments autoritzats.
-Com quedarà distribuït el pla d’estiu amb les diferents unitats (USC, ARRO, BRIMO, etc.)?.
L’Intendent Cap de Regió ens informa que no saben les dades concretes de com quedarà el pla
d’estiu.
Les dades a tenir amb compte són que a l'inici del desplegament a Tarragona érem 1265
mossos i ara som 1430 mossos i amb aquests números poden dur a terme el pla d’estiu amb
normalitat.
Dels 160 efectius que estan en provisional que s’han de distribuir per tota Catalunya encara no
se sap els que li pertocarà a la Regió del Camp de Tarragona.
Està previst que es planifiquin hores de romanent aquest estiu per reforçar el pla d’estiu que
aquest any serà de Juliol a Agost.

Falta d’ordinadors i vehicles a les UI de la regió i sobretot a la UI Vendrell.
No està previst cap nova comanda d'ordinadors però es preveu que hi hagi una redistribució ja
que en algunes oficines s’utilitzen poc.
Per més vehicles de paisà per les U.I s’estan esperant autoritzacions dels jutjats per la nova
adquisició de nous vehicles però per ara el jutjat no ha donat l'ordre de nova adquisició.
Canvis de personal a la UI Reus: Es pregunta al Sots cap de Regió sobre els possibles canvis de
personal a la UI Reus. Ens respon que només afecta al Cap de la unitat UI Reus i que no hi ha
d’haver cap repercussió sobre la resta de personal de la UI Reus.
Informació en general : S'està estudiant de fer via telefònica el servei de traductor per a
presentar denuncia a l’OAC però només en casos d'interposició de denuncia no per fer
declaracions.
La propera reunió serà el 24 de maig del 2013.

SALUT!!
Pere Casanova Vicente
Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

Tarragona, 25 de Març 2013.

