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REUNIÓ REGIONAL RPTE28/10/2014  
El passat 28 d’octubre es va dur a terme la reunió 
regional de la Regió Policial Terres de l’Ebre. A 
continuació us exposem un resum dels temes 
més importants que es van tractar. 

 
POCA INFORMACIÓ A LES UNITATS D’ARRO. 
La Trisindical exposa haver rebut diverses queixes pel fet de la poca informació que reben les 
unitats ARRO en relació a determinats serveis. Així, les referides unitats ja s’han trobat a diversos 
serveis on s'arriba al lloc i tant caporals com responsables no saben a què es va als llocs quan 
d’altres ARRO's del territori sí saben el què fan i perquè. 
 
Així mateix, també s’exposa la manca d’informació que reben les ARRO de la regió en relació al 
contingut de les reunions a les quals assisteixen els caps d’ ARRO i sots caps de regió a Barcelona. 
Des de l’ARRO de RPTE no s’entén el perquè de tant secretisme i es denuncia el fet que hagin 
d’obtenir les informacions a través de companys d’ ARRO d’ altres regions. 
 
FORMACIÓ ARRO. 
La Trisindical exposa que en qüestió de formació de les ARRO a Terres de l’Ebre sempre es va molt 
enrere i que ara sembla que els han entrat les presses. Es recorda que a d’ altres ARRO's hi ha grups 
de formació que hi treballen fa molt temps de manera regular i que, en canvi, a la RPTE el grup de 
formació només està format per 2 persones i que resulta del tot insuficient. 
 
 La resposta donada és que fins que no hi hagi res escrit no es crearà cap grup de formació. Per 

tant, deduïm que els caps de la RPTE prioritzen fer saturació i estadístiques que no pas la 
formació de les ARRO. Com sempre, l’ ARRO RPTE la més maltractada de totes! 

 
SERVEI MARIHUANA DESPROTEGIT. 
Denunciem que es va portar dos equips d’ ARRO a arrencar plantes de marihuana amb uniforme, 
sense guants i sense cap tipus d’equip ni màscares, en un lloc tancat i demanem que, en endavant, 
es doti a les ARRO del material necessari per dur a terme aquests tipus de servei.  
 
 La resposta donada és que estan al corrent i que estan preparant equips amb guants i 

màscares així com un vestit de científica per evitar haver d’anar desprotegits. És en aquest 
sentit que se’ns informa que es parlarà amb Riscos Laborals de la Generalitat. 

 
Afegit a això, i parlant d'aquest mateix servei, vam denunciar que no es van respectar les 12 hores 
de descans entre torns de servei i que un equip va entrar a treballar a les 7 del mati i van finalitzar 
el servei a les 21h, amb el perill que suposa haver de viatjar a Barcelona i fer 12 hores de servei el 
dia següent. 
 
 La resposta donada és que estan al cas d’aquesta situació. 
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POLICIA CIENTÍFICA. 
Sol·licitem que els material químics es desin en llocs especials i no a la mateixa oficina. 
 
 La resposta donada és que és obligat deixar els productes a l’habitació que tocar i que es 

revisarà que es faci. Afegint a això se’ns informa que en un mes arribarà material nou i millorat 
destinat a la unitat científica. 

 
SERVEI RALLY CATALUNYA. 
Hem presentat queixes sobre el servei Rally Catalunya 2014 ja que, tot i que les comissaries estan 
sota mínims, el servei Rally Catalunya es cobreix sigui com sigui. En canvi, quan un agent demana 
un permís s’acostuma a denegar amb l’argument de què la comissaria està sota mínims. Això no 
s’entén.  
 
 La resposta donada és que les comissaries NO estaven sota mínims ja que si passava alguna 

cosa qualsevol patrulla del rally es podia fer càrrec. 
 
UNITAT RURAL GANDESA. 
Exposem la petició de la Unitat Rural de Gandesa que demana poder anar en moto. 
 
 La resposta donada és que es parli amb el cap de comissaria i que es faci un informe de 

viabilitat i el cap de la RPTE ho estudiarà. 
 
4x4 ARRO i INVESTIGACIÓ GANDESA. 
La UI Gandesa demana un 4x4 o cotxe elevat perquè moltes IOTP's  les han de fer en entorns rurals 
i només tenen dos turismes. 
 
 La resposta donada és que el cap de la UI faci un informe i que s’estudiarà la seva viabilitat de 

la mateixa manera que s’està fent amb la petició del cap d’ ARRO. 
 
PLANIFICACIÓ HORÀRIA 9N. 
Expressem el malestar per les planificacions del 9N ja que no s’entén que et planifiquen un festiu 
12 hores i et compensin amb un festiu entre setmana. 
 
 La resposta donada és que s’ ha de fer així perquè d’aquesta forma baixarà el romanent. Des 

dels sindicats considerem que no es mira pels agents. És la regió que tenim.  
 
Barcelona, 13/11/2014 


