
 

 
 
 
 
 
 

Reunió Cap R. P. Terres  
de l’Ebre i sindicats. 

 
 

El passat dimarts 26/05/2009 vàrem tinir una reunió amb el Cap de la RP Terres de l’Ebre i la 
Cap d’Administració de la RPTE. 
 
Vàren estar presents SAP-UGT, SME-CCOO, SPC i CAT-ME. 
 
En l’apartat d’administració es van tractar els següents temes: 

- Queden alguns agents de la UTI que encara no han rebut el val de roba de l’any 2007. 
Es faran gestions amb Barcelona per solventar el problema. 

- Es comenta que quan es sol·licita una dieta per fora de comarca, administració 
exigeix un informe del Cap. Ens informen que no és necessari un informe del Cap 
però sí tenir coneixement de l’horari realitzat i del lloc on s’ha desenvolupament el 
servei. 

- Problemàtica en l’entrega de la roba de Trànsit. De la llista que va elaborar la 
DCT no queda res pendent d’entrega. La dotació de nivell 2 es dóna a qui ha dit la 
DCT. 

- Cascos motorista trànsit. Els cascos de Trànsit averiats tarden molt temps en 
reparar-se ja que s’han d’enviar a Barcelona. S’està pendent d’un concurs per a dotar 
d’un nou model de casc. 

- Problemàtica reposició extraordinària roba de Trànsit . El criteri pel canvi ve 
determinat per Administració, encara que no es posen trabes al canvi. 

- Problemes amb els cargols de la frontisa de les fundes de les pistoles de les últimes 
promocions. No hi ha cap problema en la seva substitució ja que estan disponibles a 
Barcelona. 

- Problemàtica amb les armillles anti-bales. A l’ABP Gandesa no tots els cotxes 
disposen d’armilles, es mirarà a cada Comissaria i es farà una redistribució 
d’aquestes. A la CD Móra d’Ebre n’hi ha dues caducades que ja estan demanades pel 
seu canvi. 

- Façana ABP Gandesa. Ja s’ha passat la incidència a l’empresa constructora per tal 
que subsani el problema de la caiguda de part de la façana. 

- A la CD Amposta manca un vehicle a Investigació. Aquest està a un concesionari 
Ford que ha fet fallida i mentres no hi hagi sentència judicial no es podrà fer rès. 

- Problemàtica imputació horària en les places de torn amb quadrant Q5. Es 
computen 8 hores en lloc de les 8:30. Es mirarà de solucionar el més aviat possible. 

 
 
 



 

En l’apartat operatiu es vàren tractar els temes següents: 
- Endarreriment del concurs d’Investigació. La coincidència de l’oferiment de places 

amb els cicles de vacances pot provocar la no assistència a la prova. Aquest fet 
s’hauria de posar en coneixement d’instàncies superiors a la regional. 

- Mancança d’efectius a tota la Regió. 
- Es demana més espai físic (despatx) pel grup del GRD de Trànsit. 
- La previsió de trasllat al nou edifici és l’abril del 2010. 
- Vàrem ser  informats de què temporalment, i mentre es tira a terra la Caserna de la 

GC de Gandesa i es fa la nova, es cedirà espai a l’aparcament per a deixar-hi vehciles 
logotipats de la GC. 

- Furgoneta mòbil d’OAC. Totes les Regions costaneres en disposen. Estarà efectiva 
durant el Pla d’Estiu, de l’1 de juny fins el 31 d’agost, als llocs turístics costers de la 
Regió:  

� L’Ametlla de Mar (Tres Cales, Calafat, Almadrava). 
� Sant Carles de la Ràpita (Les Cases d’Alcanar). 
� Terra Alta/Ribera d’Ebre (puntualment en festes majors o 

esdeveniments concrets). 
Cada ABP ha confeccionat el seu Pla d’Estiu.  Aquest servei servirà per a 
descongestionar les OAC’s de les Comissaries en qüestió de tríptics. Els torns a cobrir 
seran els de mati/tarda en torn partit. En festes majors es cobrirà el servei les 24 hores.  

 
Vàrem posar en coneixement dels presents que mentre el company i delegat del CAT,Oscar 
J. Moratilla, estigui convalescent de les ferides patides en l’accident de trànsit del passat mes 
de maig, en Mario Carrobé i Rosell i l’Albert Figueras Torné serem els qui portarem els 
temes sindicals a la RPTE i la CD Falset.  
 
També vàrem aprofitar per agrair de part de l’Oscar l’interés mostrat per part de molta gent 
pel seu estat de salut.  
 
La propera reunió es farà el dia 28/07/2009 al despatx del SotsCap de la RPTE a Tortosa a 
les 16:00 hores.  
 
 
 
Mario Carrobé i Rosell-Albert FIGUERAS TORNÉ 
Coordinadors del CAT-ME a Ponent i al Pirineu. 
 
 
 
 
CATalunya, a 1 de juny de 2009. 


