
 

 

 

 

 
 

REUNIÓ PERIÒDICA A LES TERRES DE L’EBRE (12/03/2010). 
 

Vàrem estar presents, el Cap de la RPTE, la Cap d’Administració de la RPTE i els 

representants sindicals del SAP-UGT, SME-CCOO, SPC i del CAT-ME. 

 

Abans de començar la Reunió el nou Cap de la RPTE, l’Intendent Xavier Monclús, va fer 

la seva presentació. Acte seguit vàrem començar a tractar els següents temes 

regionals: 

 

- Manca d’efectius a la RPTE. Ens va fer saber que hi ha un dèficit conjuntural a tot 
el Cos amb una repartició del dèficit homogènia pel territori, pel que des de la Regió 

s’intenta optimitzar al màxim els recursos de que es disposa i així mitigar l’impacte 

d’aquesta manca d’efectius.  

El dèficit existent s’intentarà  eixugar amb les promocions que sortiran properament de 

l’ISPC.  

 

- VAR-15. Es va demanar per a USC total transparència en quan a la publicació de 

l’oferiment de les hores extres, demanant un sistema similar al VAR-15. Hi ha 

compromís de revisar la metodologia actual. 

 

- Agressió d’un company de l’ABP Amposta. L’administració ha posat a la seva 

disposició un lletrat de la Generalitat. Al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre no es 

disposa d’advocats habilitats per la Generalitat, han de desplaçar-se des de Barcelona 

o Lleida. 

 

- Guàrdies no presencials (GNP). S’ha dissenyat un sistema de guàrdies per tal de 

complir el Pacte de GnP, que s’ha proposat a la CGTER. 

o Presència ordinària dies laborables de 07:30 a 21:30 hores. 

o Caps de setmana i festius inter setmanals, Guàrdia Presencial de dia amb 2 
agents de la RPTE, (reagrupació/mancomunació de serveis). 

o Nits de 21:30 a 07:30 hores, Guàrdia no Presencial (GnP), 2 efectius de la 
RPTE, (reagrupació/mancomunació serveis). 

 

- ARRO. Material: Bandes rugoses per a reduir la velocitat dels vehicles en els 
controls, estan trencades. S’han enviat a l’empresa subministradora per tal de què 

les repari o reposi de nou.  

 

- Tasques: Els efectius d’ARRO fan funcions d’USC per la manca d’efectius a la RPTE, 

sortint en binomis amb una sola emissora donat que no n’hi ha per a tots. En quan a la 

uniformitat d’hivern, encara no en disposen. El Cap de la RPTE ens comunica que 
ja ha copçat aquesta problemàtica. 



 

- Patrulles de la RPTE enviades a Girona per les nevades. Des de la RPTE no s’ha 
enviat cap patrulla a recolzar Girona per les nevades ja que han vist que per distància 

no és operatiu.  

 

- Calor als vestidors. Es buscarà solució donat que per normativa no pot haver-hi 

aire condicionat, únicament pot haver-hi ventilació i calefacció 

 

- Grup 200 ABP Amposta. S’agafen efectius d’USC i no se’ls reconeix una comissió 

de serveis a UI. No hi ha vacants de la RLT, per tant, no es pot fer la comissió de 

serveis. 

 

- Grup Investigació ABP Tortosa. Es comunica la manca d’efectius d’UI i que encara 

queden més minvats quan l’ATI s’emporta agents per a les funcions que aquesta té 

encomanades, provocant l’acumulació de casos i feina pendent a la pròpia UI. Es 

comunica que la sensació dels agents d’UI és que l’ATI no recolza la UI i el seu volum 

de feina. La piràmide d’Investigació està muntada així.  
 

Es diu que aquests problemes han de sortir a les reunions setmanals  
d’Investigació i és allà on s’haurien de solucionar. 
 

- Nòmines. En el format actual ningú sap quins conceptes s’estan cobrant (assistència 

a judicis, hores extres, dietes, quilometratges, ....). Des d’Administració es faran 

gestions per a què això es pugui consultar de manera més clara. 

 
- Cursos de formació a l’ISPC. Encara hi ha incidències per resoldre, de si la 
formació que s’ha anat a rebre ha estat obligatòria o voluntària. La cap d’Administració 

diu que s’han enviat a Barcelona les diferents incidències per tal que les resolguin 

donat que en algunes hi ha manca de documentació i a d’altres hi ha la problemàtica 

de l’aplicació de l’antiga Instrucció o de la nova. 

 
- Tir. Durant els mesos de juliol, agost i desembre no es realitzaran pràctiques de tir. 

A la Nova Comissaria de l’ABP Tortosa hi haurà galeria de tir. 

 
- Baranes accés CD Móra d’Ebre. S’està pendent de l’autorització de Barcelona. 
 
- Deficiències en l’homologació de les places de les furgonetes d’ARRO i USC. 
S’han enviat les fitxes tècniques de totes les furgonetes a Administració i Serveis de 

Barcelona perquè es solucioni. L’empresa del “rènting” ha reconegut el seu error. En 

tot cas, l’assegurança es feia càrrec de totes les places que hi havia a les furgonetes. 

 
- Nova Comissaria ABP Tortosa. L’acabament de l’obra està prevista pel 30 d’abril, 

però la recepció de la mateixa encara no es té fixada. 
- Aplicació coeficients per canvi de planificació (dia 11/01/2010) per les 
nevades a la Terra Alta. Hi ha hagut certa problemàtica en la imputació horària 

d’aquest dia en concret ja que no s’havia aplicat coeficient. Administració ho resoldrà i 

comenta que la persona que porta el tema de PGH porta un temps de baixa, i que ha 



estat ella la que ha demanat tota la informació per poder-ho resoldre el més aviat 

possible. 

 
- Targeta menjador i “pin”. Administració intentarà que el dia 15 de cada mes es 

faci la carga dels imports dels “vals menjador” generats el mes anterior, però això ve 

supeditat a que cada efectiu entregui el full d’hores en el termini establert, (del 1 al 5 

de cada mes). Fins ara s’enviava una llista regional i el no complir terminis feia 

endarrerir la tramitació. Ara es solucionarà fent que qui no compleixi els terminis NO 

rebrà l’import dels “vals menjador” fins al mes següent. A la RPTE tothom ja té la seva 

targeta i el seu “pin”. 

 
- Mal funcionament calefacció ABP Gandesa. Des d’Administració ja s’ha passat la 

incidència a ICF (Institut Català de Finances), que és el propietari de l’edifici. Al no ser 

un edifici de propietat, la tramitació i possible solució és més lenta. 

 
- Manca de material als agents d’ORC. En tenen coneixement, i tant des de la RPTE 

com des d’Administració es demanarà que se’ls doti del material necessari per a dur a 

terme les seves tasques. 

 
- Grup Rural. Donades les característiques de la RPTE, es mirarà de potenciar el Grup 

Rural quan sigui possible. 

 
- Tractament dels llots del riu Ebre al seu pas per Flix. Encara no se sap que i 
com es farà, però s’està fent un seguiment i treballant en possibles procediments de 

treball pel CME. 
- Seguretat accés ABP Tortosa. L’agent de recepció té molt volum de feina i és per 

això que s’ha posat un pestell a la porta d’accés a l’interior de les dependències 

policials. Els efectius policials han d’accedir per la porta exterior, que disposa de codi 

alfa-numèric. A la nova Comissaria hi anirà un escàner (el que actualment està a l’ABP 

Amposta) i un arc detector. 

 
- ISO. S’han detectat petites incidències amb el programari informàtic que han estat 

comunicades i que s’estan mirant de solucionar. 

 
La propera reunió ha quedat convocada pel proper dimecres 26/05/2010, a les 
12:00 hores, a la Comissaria de Tortosa (esperem que sigui ja a la nova Comissaria). 

 

Volem agrair la confiança dels efectius de la RPTE al comunicar-nos les vostres 

preocupacions i malestar en determinats casos i poder-ho posar en coneixement de les 

persones adequades per a la seva prompta resolució. 

 

Atentament, 

 

Albert Figueras Torné i Mario Carrobé Rosell  

Delegats del CATCATCATCAT-ME a la RPTE 

CATCATCATCATalunya 15 de març de 2010 


