REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L' INTENDENT CAP DE
LA REGIÓ POLICIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
El passat divendres 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:
-Sobre les cadires de Salou, el cap d’administració va assegurar que en el transcurs de la setmana
posterior a la reunió es portarien cadires en bon estat a la CD de Salou i Vila-seca.
-Furgonetes ARRO, li vam comentar al cap que les furgonetes de les ARRO del camp de Tarragona
tenen mancances, com la manca de visibilitat des de les places del darrera i que també fa falta que la
finestra davantera triangular tingui reixes de protecció, igual que les altres. Ens van dir que ho
tramitarien a la CGTER per tal que s'estudiï.
-Ordinadors al nou edifici regional, ens informen que es van demanar 16 ordinadors, en total s’han
rebut 8 dels quals 4 han anat a l’OAC, 1 a l’àrea de custòdia, 2 a l’ATI i 1 a la UI.
- Estacionament al nou edifici regional. Ens tornen a reiterar que no hi haurà estacionament a l’interior
del recinte. Tot i així ens informen que davant de l’edifici hi haurà unes 45 places disponibles però
aquestes són les que hi ha al carrer. Alhora ens comenten que s’està mirant la possibilitat d’aconseguir
més espai, fins i tot que el carrer sigui només transitable per a personal autoritzat, tot i així ens
informen que això depèn d’una altra administració.
- Comandament d’incidències al nou edifici regional, ens comenten que s’està estudiant la possibilitat
de designar dos comandament d’incidències que s’encarreguin una mica de la gestió de vehicles,
material, etc.
- Un punt a destacar, és que l’any vinent s’acaba el rènting de la gran majoria de vehicles de la regió,
alguns ja han finalitzat i, en l’actual crisi econòmica és molt probable que s’hagi d’agafar vehicles
cedits d’altres regions.

La propera reunió ha estat convocada pel dia 13 de gener de 2012.
SALUT!!
Andrés Robles Lorente
Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
Tarragona, 7 de novembre de 2011.

