REUNIÓ AMB L'INTENDENT RP CAMP DE
TARRAGONA, 06-03-2009
El dia 6 de Març vàrem tenir la reunió periòdica amb la direcció de la Regió Policial
Camp de Tarragona.
El temes tractats van ser els següents:
•

•
•

•

•
•
•

•

•

Vals Menjador, Hem insistit en la tardança del lliurament i que en altres
regions el dia 10 de cada mes ja està fet el repartiment, s'han excusat en una falta
de personal administratiu, però miraran de què abans del dia 15 es realitzi. Hem
demanat al cap d'administració que faci tot el possible per cobrir les 20 places
que manquen de personal administratiu (30%).
Garjoles de Reus, s'estan realitzant actuacions per arreglar el problema, sembla
que és un problema exterior i es mirarà de reparar.
Galeria de tir, l'edifici té un defecte de disseny i és per això que la
insonorització de la galeria no és l'adequada, es farà una millora per tal d’aïllar
l'OAC.
Montblanc, han necessitat més d'un mes per solucionar el problema de
comunicació exterior. Pel que fa a la marquesina de l'entrada encara haurem
d'esperar. En principi el trasllat de la gent de trànsit serà immediat.
Valls, s'ha aconseguit que de manera urgent es reprengui la construcció de tal
manera que a començament d'abril estarà enllestida.
Motos noves per Trànsit, han arribat les motos, però no la documentació, amb
la qual cosa de moment no es poden fer servir.
El Vendrell, Hem demanat cortines per investigació, hem denunciat el problema
d’aigua calenta als vestidors, que segons el cap d'administració no te solució, i
restem a l’espera del canvi de nivell de la comissaria i es pugui dotar de més
material.
CITRIX, S'ha demanat a la Comissaria Tècnica el mateix sistema de connexió a
la xarxa, per les Cd’s de Salou i Cambrils que el que es disposa a qualsevol
ABP.
Operacions dels serveis centrals a la regió, hem demanat que aquestes
operacions siguin comunicades per tal d'evitar incidents o duplicitat de serveis.

Davant dels fets ocorreguts a les comissaries i la no resolució àgil dels problemes
administratius ens preguntem fins quan s'aguantarà el cap d'administració al seu lloc de
treball?
Si necessiteu qualsevol aclariment o ampliació no dubteu en trucar-me 686-480-356.
Propera 22- 04- 2009
Oscar LJ Moratilla, delegat del CAT al Camp de Tarragona.

