
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

RReeuunniióó  ddeellss  ssiinnddiiccaattss  aammbb  ll’’iinntteennddeenntt  CCaapp  ddee  llaa  RReeggiióó  PPoolliicciiaall  
ddee  lleess  TTeerrrreess  ddee  ll’’EEbbrree  ii  llaa  CCaapp  dd’’AAddmmiinniissttrraacciióó  rreeggiioonnaall 

 
El passat dia 10 de juny es va celebrar la reunó periòdica dels sindicats amb el Cap de la Regió 
Policial de les Terres de l’Ebre i la Cap d’Administració regional. Vam tractar els següents temes: 
 
Cortines de l’edifici regional, la cap d’administració ens va comunicar que ja estaven aprovades i 
que en uns 15 dies estarien posades en alguns llocs i en altres uns vinils que redueixen la llum 
solar. 
 
Servei de porta de Tortosa sobrecarregat, l’intendent va manifestar la seva voluntat que hi hagi 
una segona persona de suport al servei de porta, tot i així manifesta que mentre no hi sigui 
aquesta persona l’agent de porta pot sol�licitar suport al cap de torn quan es vegi desbordat pel 
volum de feina. 
 
Fitxar a Tortosa, l’intendent manifesta que no tenia coneixement que s’estigués fitxant, donant 
el TIP a l’agent de porta i, aquest, apuntant l’hora de sortida. Manifesta que la seva voluntat és 
que es compleixi el solapament, però que en cap cas els agents han de fitxar d’aquesta manera. 
És possible que en un futur hi hagi una dispositiu electrònic per fitxar a l’entrada i a la sortida. 
 
Trucades a la porta de Tortosa, amb aquest tema l’intendent va ser molt clar, les trucades amb 
incidents que entrin a porta s’han de derivar a la Sala Regional de Comandament, només en 
casos excepcionals els hauria de gestionar l’agent de porta. 
 
Armari del menjador d’Amposta, la cap de regió manifesta que de moment hi ha aquest armari i 
que es mirarà de poder posar un altre per tal d’habilitar més espai ja que el que hi ha ara es va 
fer aprofitant unes fustes i és petit. 
 
Armilles caducades,  sobre aquest tema el CAT ja va emetre un comunicat, 
http://elsindi.cat/pdf/comunicats/armillesCaducades.pdf . L’empresa fabricant ha emès un certificat que els 
perllonga la vida 6 mesos més, un cop transcorregut es canviaran per unes altres. 
 
Malestar general a la regió pel control del personal amb les càmeres, l’intendent va manifestar 
la seva voluntat que es compleixi el solapament i que és responsabilitat de cada Cap de 
comissaria com controlar-ho, des del CAT vam alertar que les càmeres estan instal�lades amb 
una finalitat. Per a més informació sobre això poseu-vos en contacte amb el vostre delegat.  
 
Canvis de rodes dels vehicles de Mora d’Ebre, la cap de la regió manifesta que per quilometratge 
el canvi de rodes és correcte. El fet que s’hagi de fer dos viatges al taller es deixarà de fer en 
breu ja que ara a totes les Terres de l’Ebre seran els mecànics qui s’adreçaran a les comissaries. 
 
La propera reunió ha estat convocada pel 20 de setembre de 2011. 
 
 
SALUT! 
 
Andrés Robles Lorente. Delegat Territorial del CAT a la RPCT i RPTE 
 
 
Tarragona, 14 de juny de 2011 


