
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

REUNIÓ  PERIÒDICA R.P TERRES DE L’EBRE. 

El passat 28 de juliol vàrem tenir la reunió periòdica de la regió amb la 
presència del Sots cap de la RPTE, la Cap d’Administració de la RPTE i els 
representants sindicals del SAP-UGT i del CAT-ME. Es va dur a terme a la 
Comissaria de Tortosa. 

Abans de començar, el Sots cap de la RPTE ens va comentar el 
desenvolupament del servei durant l’incendi a Horta de Sant Joan i ens va 
facilitar còpia dels escrits que va adreçar als diferents grups que van participar 
agraint la seva predisposició. També va comentar que es va trucar a tots el 
representants sindicals de la RPTE per a posar en coneixement els 
esdeveniments ocorreguts. Des del CAT-ME es va agrair aquest gest. 

En referència als temes pendents de l’última reunió, la Cap d’Administració ens 
comenta: 

• Pel que  fa als vals de roba de la UTI pendents del 2007, ja estan tots 
repartits i l’endarreriment era degut a que  estaven a la seu del Complex 
Egara.  

• En quan a l’excés de mosques a l’ABP Gandesa, es va activar el protocol 
amb l’empresa encarregada d’eliminar aquests tipus de plagues i ja no 
n’hi ha. Com que no està permès d’utilitzar productes químics, s’ha posat 
un tipus de gel per eliminar-les.  

• En quan a les males olors de l’ABP Gandesa, suposen que venia del WC 
de l’entrada ja que el sifó no tenia aigua. S’ha dit a l’empresa 
encarregada de la neteja de la Comissaria que es tiri aigua a tots els WC 
per evitar les males olors. El dia 29/07/2009 hi havia la visita de 
l’empresa ICF, propietària de l’edifici, per comprovar els desperfectes.  

• Baixes i altes mèdiques, tant del CME com del personal administratiu, 
se’ns comunica que, des e Barcelona, s’ha creat un protocol (document) 
per evitar el retard en l’entrega de les baixes i altes per part dels afectats. 
En un primer retard (3 dies per comunicar la baixa i 24 hores per 
comunicar l’alta) Administració enviarà aquest document a l’afectat i 
avisarà al Cap d’aquest i a Barcelona. En cas d’un segon retard, 
Administració ja l’enviarà al Cap i a Barcelona. I en un tercer retard, 
potser es prendran mesures disciplinàries. Aquest procediment ve donat 
perquè en qualsevol retard de comunicació, la Seguretat Social aplica una 
multa (l’any 2008 es van pagar 146.000 euros a la Seguretat Social en 
concepte de multes per retards en les comunicacions de baixes i altes). 
Aquest procediment s’ha posat en marxa des de l’1 de juliol i als Caps en 
reunió regional, se’ls va posar en coneixement.  

 



 

 

Els temes nous van ser: 

• Efectius d’OAC. Se’ns informa que les Oficines Mòbils d’Atestats no han 
implicat una disminució del servei d’OAC. Tot i què en determinats 
moments els agents de recepció de l’ABP Gandesa hagin d’agafar 
denúncies, aquest fet, pel volum de feina no ha implicat una disminució 
de la seguretat perimetral de la Comissaria ni de la qualitat en l’atenció a 
la ciutadania. En el cas de què hi hagués un volum de feina considerable, 
en comenten que hi haurien disponibles les patrulles del torn i el Cap 
d’OAC.  

• Efectius RPTE. S’han incrementat amb el reforç d’estiu. No se sap si 
aquests efectius després es quedaran a la RPTE.  

• Cascos i pantalons de Trànsit. Es demana com està el tema de 
disponibilitat i caducitat dels cascos. Se’ns informa que al setembre hi 
haurà un concurs per a dotar de cascos nous, desconeixent el model que 
s’escollirà. Dels actuals, no hi ha disponibilitat i, per tant, no se’n podran 
reposar. S’ha fet entrega d’un pantalon de Trànsit i no hi ha pensament 
de dotar-ne d’un altre. Es va fer el comentari de que potser s’aniria a la 
comanda extraordinària en la seva totalitat de la uniformitat.  

• Telèfons mòbils pels caporals de Trànsit. Es demana que es doti d’un 
telèfon mòbil de contingència als caporals de Trànsit tal com tenen els 
caporals caps de torn d’USC. Ens comuniquen que ho consultaran a 
Barcelona.  

• Estat del parc mòbil de la RPTE. Alguns vehicles se’ls ha prorrogat el 
rènting 6 mesos, fins el 31/12/2009. Per tramitació anticipada, es 
demanaran nous vehicles pel 2010. Els contractes són de 4 anys, 
prorrogables administrativament per un temps no superior a la meitat del 
rènting original (4 anys + 2 anys de prorroga = 6 anys).  

• Material motoristes no uniformats. Es demana quina dotació de 
material de seguretat tenen, i se’ns informa que només disposen de casc. 
Es demana si es pot donar altres elements (com guants, tortugues, roba 
impermeable, etc.). Es farà la consulta a Barcelona.  

• Pràctiques de tir a la RPTE. Les pràctiques es duen a terme al camp de 
tir d’Amposta. La Unitat d’Armes va visitar les instal�lacions i va comentar 
que la part interior del camp de tir reunia les condicions de seguretat per 
a fer les pràctiques de tir. En quan a la part exterior s’havien de fer unes 
modificacions per a tal de millorar la seguretat. Se’ns informa que a la 
nova Comissaria de Tortosa hi haurà camp de tir, però algunes pràctiques 
es continuaran fent a Amposta. Algunes pràctiques d’ARRO es van a fer a 
Salou.  

• ASP’s. Tothom qui n’ha de fer ús ha fet el curs i queden pendents 
d’entrega a les noves incorporacions.  

• Es demana si es pot disposar d’una còpia de la pòlissa d’assegurança dels 
vehicles de la RPTE per comprovar la defensa jurídica contractada. Se’ns 
informa que cada contracte de rènting (dels diversos concursos) té les 
seves particularitats en les clàusules contractuals. Administració s’ho 
mirarà i ja ens dirà quelcom.  

• Calendari d’avaluació de RSL a les Comissaries de la RPTE. A partir del 
setembre es començaran a fer les visites i s’informarà als sindicats per 
estar presents.  

• Extintors de l’ARRO. Un extintor petit el tenen gastat per una actuació. 
Volen que se’ls recarregui però es mirarà de substituir-los pels models 



 

 

grans, ja que són més efectius. Es mirarà de modificar la ubicació dels 
extintors a les furgonetes per dotar-les dels grans.  

• Curs PDA Trànsit a la DCT i problemàtica amb la mitja dieta. Està en vies 
de solució per tal de què es pugui cobrar la mitja dieta. Es posa en 
coneixement que des del CAT-ME s’han fent gestions amb la Subdirecció 
General de RRHH per tal de solucionar  aquest fet.  

• Cotxes Investigació Amposta. Encara no s’ha solucionat el tema del 
vehicle que està immobilitzat judicialment i pendent de resolució.  

• Es demana poder fer canvis entre els vehicles no logotipats  de la RPTE 
per intentar evitar el reconeixement per part de la ciutadania. Es mirarà si 
es factible fer-ho.  

• Es demana si a la nova Comissaria de Tortosa es podria disposar d’un 
despatx sindical a compartir. Se’ns diu que a Tarragona ja es disposa 
d’un local sindical per a tots i que aquesta dotació és en un principi per 
província, i no per Regió. Des d’Administració es mirarà de fer quelcom.  

• Es pregunta si els caporals Caps de Torn de Tortosa cobren el 
corresponent plus. Dubten que el cobrin però es mirarà d’esbrinar-ho.  

• Investigació Amposta. 3 efectius que estaven en comissió han assolit 
plaça. Es pregunta si els agents voluntaris que fan tasques d’Investigació 
els podrien passar a comissió. Aquests agents voluntaris no estan adscrits 
a Investigació, sinó que són un Grup-200 igual que els agents del Baix 
Ebre.  

  

Es queda que la pròxima reunió serà el dimarts dia 22/09/2009, a les 16:00 
hores, a la Comissaria d’Amposta. 

Des del CAT volem agrair la participació dels efectius de la RPTE al comunicar-
nos les vostres preocupacions i malestar en moltes problemàtiques per tal de 
poder-les posar en  coneixement del les persones adequades per a la seva 
solució. 

 

 

Albert Figueras. Delegat del CAT 

 

CATalunya, 29 de juliol de 2009 


