REUNIÓ AMB L'INTENDENT DE LA RP CAMP DE
TARRAGONA, 24-10-2008
Divendres 24 ens vàrem reunir amb l'Intendent Giné, cap de la Regió policial Camp de
Tarragona. Els temes tractats van ser:
CECAT, Segons l'intendent, els mòduls instal.lats estan molt ben fets, la seguretat del
recinte continuarà amb una empresa privada, hi haurà sensors volumètric per controlar
les zones de vestidos i armers, l'accés a les dependències, serà amb clau digital, a la sala
hi haurà 11 operadors per torn, i l'aparcament està en fase d'habilitació.
OAC TARRAGONA, l'horari serà com a norma general el Q-5, mes endavant, si és
necesari i operatiu s'estudiaria la posibilitat d'implantar un nou horari.
PÀRKING PER A MOSSOS A REUS, hi ha negociacions amb l'Ajuntament, per tal
de tancar i utilitzar de manera exclusiva el pàrking de terra habilitat, el problema està en
que la zona esta catalogada com espai verd.
EDIFICIS DE LA REGIÓ, els edificis estan tots lliurats, llevat Montblanc que
mancaven alguns detalls i que en dos o tres dies es lliuraran.
VALLS, el temps que dona l'intendent ès de sis messos però confia en que en tres ja
estigui acabada, hem demanat la comprovació de tots els permisos del camp de tir, així
com la queixa del inadequats mòduls, amb totes les mancances observades. Els
companys destinats a Valls i que no hagin aceptat voluntàriament el començament
en altres comissaries, i que ho estiguin realitzant, que es posin en contacte amb el
sindicat, per tal de reclamar el que legalment correspon.
INVESTIGACIÓ, en cap cas realitzaran altra feina que no sigui d'investigació i es
planificaran circustacialment i per raons operatives serveis de nit, investigació de Valls
començaran el seu servei a Valls,
MANCA DE PERSONAL, aquesta posibilitat, segons la meva opinió certesa, es
cobrirà amb hores extres remunerades.
TRANSIT A LA COMARCA DEL PRIORAT, es cobrirà amb nivell 1 i si és
necessaria la presència d'agents especialitzats en trànsit anirà la patrulla més propera
tant si ès de RP Camp de Tgna, com de Terres de l'Ebre.

La propera reunió es durà a terme el 28 de novembre.
Tarragona, 27 d’octubre del 2008
Oscar LJ Moratilla, delegat del CAT al Camp de Tarragona.

