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REUNIÓ DIA 04-04-2008 AMB L’INTENDENT CAP DE LA RPCT i TE
En la reunió celebrada divendres passat, varèm tractar el següents temes:
- Compromís d’aixecament d’actes de les reunions –tal com es fa a altres regions policials, per tal de que quedi constància de les seves paraules envers els companys del CP.
- Respecte al CP, tal i com se li va proposar a l’anterior reunió, ha assistit als diferents
brifings per tal de fer-vos cinc céntims de tot el que està pasant i el que pasarà amb
vosaltres, i per informar sobre l’establiment d’un sistema rotatori, amb una destinació
semi-fixe al CP.
- Ens va informar sobre els diversos programes, projectes i subprojectes encetats per ell.
- Sobre les noves instalacions, l’única cosa que ens pot assegurar és que al juny s’acaben
les obres de El Vendrell i al juliol les de Mora.
- Hem incidit en la creació d’una zona de seguretat al voltant de la comissaria de Reus i ha
comunicat que en el termini de dos mesos es faria, alhora que un parquing per a mossos.
- Pel que fa a la Comissaria d’Amposta, hi haurà un increment de les visites dels
comandaments, que esperem que siguin per participar en els brifings i transmetre les
novetats d’intesés policial existents en la demarcació.
- A la comissaria de Tortosa s’han solucionat els problemes d’olors a la zona de detinguts,
es repararan les dutxes, es canviaran les guixetes antigues i es collaran els armers.
- Hem demanat que es canviïn les centraletes de diverses comissaries per tal de que
disposin d’identificador de trucada. La seva resposta és que s’ho miraran.
- Estan intentant solucionar el problema de la barana de les escales d’Amposta, però això
es cosa de la comunitat de propietaris.
- Encara no diposen dels noms dels caps de les noves destinacions.
- S’ha demanat un canvi en la rutina establerta a l’hora de fer requeriments, en especial la
de retirada d’objectes de les vies, de tal manera que vagi el servei de mantenimet de la
carretera directament.
- També ha parlat del dispositiu de setmana santa i de les notes informatives demanades.
Respecte a aquestes, l’Inspector Migó va dir que s’han demanat pe veure el contrast
d’implicació existent entre les diferents patrulles, i que “...no es pot tolerar que hi hagi
dues dotacions tancades dintre del cotxe...” i que suposa “...Una manca de respecte envers
la resta de companys...” i que possiblement acabarà en una obertura d’informació
reservada.
- S’ha demanat una rotonda per la comissaria de Reus per tal de facilitar l’entrada i sortida
de vehícles,
La propera reunió es fara el dia 9 de maig.

Tortosa, 7 d’abril de 2008
Oscar L.J. Moratilla, delegat del CAT a RP Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre

