REUNIÓ PERIÒDICA AMB LA SOTS-CAP DE LA R P
DEL CAMP DE TARRAGONA.NOVEMBRE 2009
El dia 6 de novembre vàrem tenir la reunió amb la Sots-Cap de la Regió Policial
Camp de Tarragona, i amb el Cap d’Administració, per tal de tractar de diferents
temes pendents.
En referència als temes pendents de l’última reunió se’ns comunica el següent:
Galeria de tir-Salou, se’ns torna a manifestar que és del tot inviable la realització
de pràctiques de tir dels companys FORA DE SERVEI, la resposta continua sent la
mateixa, no hi ha prou monitors de tir de l’ARRO disponibles.
Maquina expenedora d’aigua 1,5l CD Montblanc, a l’anterior reunió se’ns va
dir la companyia de vending NO instal·la màquines a les comissaries de districte
(poca facturació). Ara, gràcies a la gestió del CAT i la bona predisposició des de
l’Administració regional, s’ha aconseguit que n’hi hagi una.
Mosquits ABP Tarragona, des de l’Administració ens comuniquen que s’han
comprat quatre aparells elèctrics anti-mosquits que s’instal·laran a la zona
subterrània i garjoles.
Els temes nous van ser els següents:
Guants làtex (sense pols) custòdia ABP Tarragona, des del CAT demanem que
hi hagi una capsa, tal com tenen a científica Reus, per aquells/es moss@s que
pateixen algun tipus d’al·lèrgia a la pols dels guants.
- La resposta per part del Cap d’Administració ha estat que tothom que ho
demani personalment se li subministrarà.
Intercanvi vehicles investigació, s’ha sol·licitat a la Sots-Cap de la Regió
autorització per fer, d’una manera temporal, l’intercanvi dels vehicles
d’investigació.
- Se’ns comunica que per part de la Regió no hi ha cap tipus de problema
sempre i quan els vehicles es tornin amb el mateix estat .
Curs ISO, se li ha preguntat a la Sots-Cap, si tothom de la RPCT ha realitzat el
curs de formació.
- Ens manifesta que els únics que no l’han fet han estat els companys de
baixa, els que estan duent a terme cursos de promoció i comissions fora
RPCT.

Aparcament Comissaria Salou, s’ha sol·licitat a la Sots-Cap la possibilitat de
poder estacionar, per motius de seguretat, els vehicles particulars dins el recinte
oficial de la comissaria.
- La resposta ha estat que actualment no hi ha espai suficient per poder
estacionar els vehicles particulars ja que els furgons ARRO ocupen la
totalitat del pàrquing. Quan ARRO estigui a la nova seu regional es mirarà
de solucionar el problema de l’estacionament.
Hores extres a la Regió, es demana a la Sots-Cap de la Regio, quantes hores
extres hi haurà fins a final d’any.
- Se’ns ha informat que per al període novembre-desembre 2009, hi ha 2500
hores a repartir entre tota la Regió.
TRÀNSIT
Etilòmetres digitals, s’estan fent les revisions quan pertoca. Administració
reconeix una mancança.
Vehicles Volskwagen Passat (Tarragona), els dos vehicles amb desperfectes en
el volant ja estan reparats.
Nous vehicles per trànsit, segons ens diu el Cap d’Administració, està pendent
del Govern, en tot cas, si arribessin seria com a mínim al Juny de l’any que ve.
Dutxes Salou, se li ha demanat al Cap d’Administració que solucioni el problema
de la pressió de les dutxes de la comissaria de Salou, miraran de solucionar-ho.
Proximitat, se li comunica a la Sots-Cap el gran malestar que hi ha a proximitat
pel l’horari de treball ( volen el Q5). Ens diuen que ho analitzaran.
Proximitat (moto), es pregunta a la Sots-Cap sobre l’obligatorietat d’anar en moto
de servei. Se’ns respon que el comandament ha de saber quan pertoca i quan no. A
més farà que tothom que estigui a proximitat i vulgui fer el servei en moto faci el
curs de formació.
Trasllats, se li comunica a la Sots-Cap que actualment aquesta unitat està saturada
de feina i no hi ha suficient plantilla per donar resposta a tots els serveis que se li
encomanen. També se li ha dit que hi ha molts agents que encara no han fet la
formació de la ASP. La resposta de la Sots-Cap ha estat que és conscient del
problema però hi ha una manca d’agents per poder recolzar a la unitat de trasllats.
En quan al curs de formació ASP, tothom el farà.
Ordinadors Investigació Vendrell, s’interroga al Cap d’Administració quan
arribaran els ordinadors necessaris. La resposta ha estat que fins que no hi hagi un
canvi de nivell operatiu, no hi haurà nous ordinadors.
La propera reunió sindical serà el dia 15 de gener de 2010, a les 11:30 hores al
CENCAT Tarragona.
Des del CAT volem agrair la participació de tots els companys alhora de
comunicar-nos les vostres preocupacions i problemes.
SALUT!!
Josep Manel Garcia, delegat de CAT a la RPCT
CATalunya 9 de novembre de 2009

