REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L'INTENDENT CAP DE LA
REGIÓ POLICIAL TERRES DE L’EBRE
El passat dimarts 20 de juny es va celebrar la reunió periòdica dels sindicats amb l'intendent cap de la
Regió Policial de les Terres de l’Ebre i la cap d'administració tractant-se els següents temes:
- ARRO:
Dietes, s’ha fet saber a l’intendent que en alguna ocasió s’han realitzat serveis prioritaris en els que a
l’hora de l’àpat (dinar o sopars’ha hagut d’abandonar el servei i tornar a la comarca del Baix Ebre per
menjar i aixíu no generar dieta.
L’intendent ha respost que si el servei planificat inclou la franja horària de dinar o sopar fora de la
comarca del Baix Ebre pertoca dieta i no s’ha de trencar el servei per retornar a la comarca a dinar o
sopar.
Així es contempla en el DECRET 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei: Article11. Criteris per
a l'acreditació i el càlcul de les dietes
11.1 Les comissions de servei indemnitzables han de tenir una durada mínima de 5 hores (no aplicable al CME). Es té dret a percebre
dietes de manutenció i allotjament en els casos següents:
a) Les comissions que s'inicien abans de les 14 hores i finalitzen després de les 16 hores s'indemnitzaran amb la despesa corresponent de
la manutenció de dinar.
b) Les que s'inicien igual o després de les 14 hores i finalitzen després de les 23 hores s'indemnitzaran amb l’import corresponent de la
manutenció de sopar.
c) Les que s'inicien abans de les 14 hores i finalitzen després de les 23 hores s'indemnitzaran amb l'import corresponent de la manutenció
de dinar i de sopar.
Disposicions addicionals. -2 Indemnitzacions derivades de comissions de servei fora de la localitat del lloc de treball habitual de
determinats col·lectius:
2.2 Als efectes de l'article 11, la durada mínima de la comissió de serveis indemnitzable per als membres de la policia de la
Generalitat-mossos d'esquadra es fixa en 9 hores diàries de treball efectiu.

Cal que sapigueu que qualsevol denegació de dieta ha d'estar motivada i us han d'informar per escrit i
acollint-se a criteris de normativa. Davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el sindicat.
Horaris: S'implanta un nou quadrant anomenat PB-40. S'ha exposat a l’intendent que, des del nostre
punt de vista, si s'haguessin acollit a qualsevol horari d'ARRO ja establert com ara el d'ARRO Manresa
o La Seu d’Urgell, no haguessin hagut tants problemes, ja que fins ara ens estaven imputant l’horari
dia a dia, d'aquí l'endarreriment de fins a dos mesos dels fulls d’imputació d’hores. Ara que ja tindrem
“legalitzat” del tot l’horari i se suposa que serà fàcil per part de les administratives traslladar-nos el
full d’hores.
Material: NHi ha una dotació nova d'armilles i hem preguntat si n'hi haurà per a tots els agents
d'ARRO. L'intendent ens comenta que si a les altres regions policials les tenen nosaltres també les
tindrem.
Fen saber la necessitat i urgència en tenir un escut balístic, ja que ens podem trobar amb els mateixos
perills que altres unitats.
Funcionalitat, s'ha fet saber que últimament es continua fragmentant l’equip per tal de realitzar servei
saturació, franja i quan hi ha serveis d'ordre públic o zones d’oci l’equip s’ha d’unificar recollir
material i anar al servei amb l’estrès i nerviosisme que suposa.
L’intendent ha expressat la seva satisfacció envers l’ARRO pel servei realitzar a la Franja davant les
allaus de robatoris i ha pres nota de la monotonia del servei que se li ha exposat.

Se li ha fet saber el descontentament i desmotivació general que hi ha entre els companys d'ARRO.
Formació:
Quant hi ha setmanes amb moltes de servei: serveis fora de regió, serveis extraordinaris, etc,
normalment es perd la formació. Se li ha proposat a l’intendent de recuperar alguna hora de formació
el dissabte o diumenge al mati si no hi ha cap servei prioritari per tal no perdre aquesta formació ja que
no es pot recuperar.
L’intendent ha escoltat la proposta i ha dit que s’està estudiant la possibilitat de realitzar cada tres o sis
mesos formació conjunta d’ordre públic amb altre ARRO's colindants.
- TRÀNSIT. Denuncies Trànsit Mora.
S’ha preguntat a l'intendent del per què de les explicacions exigides a alguns companys sobre el
número de denúncies fetes. S'ha preguntat per l'existència d'alguna ordre interna que s'exigeixi un
número concret de denúncies. L’intendent ha confirmat que no hi ha cap ordre o circular per part de la
regió que afecti al número de denuncies de trànsit, que es potestatiu de comandament.
S’ha incedit que s’havia de tenir en compte que davant la situació econòmica que pateix el país s’ha
notat molt amb la baixa del volum de circulació de vehicles afectant directament al numero de
denuncies.
- MENJADOR RPTE. Millores.
Davant del context polític econòmic que patim els mossos que ja no gaudim dels tiquets menjador,
proposem la millorar de les zones office o menjador de les comissaries per poder menjar o preparar els
aliments adequadament. La proposta de millores que plantegem aniria per: instal·lar un espai de cuina
amb extractor per fums, algun moble per deixar estris de cuina i serveis sanitaris.
L’intendent ens ha traslladat que la competència no és seva i l’hauríem d’adreçar al Director General.
- FUNCIÓ DE RESPONSABLE. Queixes per l'obligatorietat de realitzar la funció de responsable de
servei. Segons normativa, on es contempla la figura del responsable és al PNT 027/3/06 d’intervenció
en accidents de trànsit, per tant, específica de trànsit. No hi ha normativa genèrica on es reguli aquesta
figura, per tant, no hi ha obligatorietat en ser responsable per numero de TIP o antiguitat.
Se’ns ha traslladat que hi ha normativa on surt la figura del responsable i es per antiguitat o numero de
TIP. Se’ns ha traslladat que hi ha normativa on surt la figura del responsable i es per antiguitat o
numero de TIP, sense explicitar a on. Hem demanant que si la troben ens la traslladin.
- SERVEI AMETLLA DE MAR ESTIU I NOVA COMISSARIA.
El servei de l’Ametlla a l’estiu s’ampliarà amb nous efectius. S'ha preguntat si aquests efectius serien
de l’edifici regional o de la policia Local de l’Ametlla. Segons l’intendent es deixarà decidir als
Moss@s.
Nova Comissaria a l’Ametlla. Es desconeix data finalització. Des del CAT s’ha criticat la dificultat
operativa per la seva ubicació.
- EDIFICI RPTE. Vestidor homes. Es denuncia el reduït espai al vestidor d’homes i la dificultat de
canviar-se per l'acumulació de taquilles. Es proposa que s’obri el vestidor contigu per descongestionar
el passadís del vestuari.
La cap d’administració pren nota per tal de resoldre el problema.
SALUT!!
Pere Casanova Vicente. Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
Tarragona, 21 de juny de 2012

