REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L'INTENDENT CAP
DE LA REGIÓ POLICIAL TERRES DE L’EBRE
Ahir dilluns 28 de gener del 2013 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 en la qual es van tractar els següents
temes:
- Mal estar a l’ABP Tortosa per canvis d’escamot i comparatives d’estadístiques a la feina:
S’informa a l’Intendent del que considerem una mala gestió en quan als canvis d’escamot que s'estan
donant a diferents ABP's de la regió sense cap mena de motivació lògica, només com a càstig al col·lectiu
i per crear més sectarisme. Exemples clars ABP Tortosa, Trànsit Mora i ARRO RPTE.
L’Intendent ens informa que no es pot castigar d’aquestes maneres i que ell no en té coneixement
d’aquesta mala gestió.
També s’informa de la mala planificació de suport de l’ABP Tortosa amb la superació d’alguns casos de
les 1680 hores.
L’Intendent veu que nos es possible aquesta planificació i que s’informarà.
- Queixes per la Instrucció 20/2012 de permisos i llicencies: S‘informa a la cap d’administració de la
falta de criteris que hi hagut per tal d’interpretar bé aquesta instrucció i que hi ha companys que han
demanat ja permisos amb aquest període de temps amb que no estaven definits els criteris i no saben
com quedaran els permisos demanats i gaudits.
La cap d’administració ens respon que per al permís d’hospitalització es remeten al Decret 150/2010 atorgant 2 o
4 dies de permís segons si és al mateix municipi o altre municipi fora de la comarca i el de malaltia greu encara no
se sap clar com es demostrarà. Dels altres permisos estan esperant directrius de Barcelona, ja que no estan clars
els criteris per poder-los donar.
Dels assumptes personals de l’any 2012 se’ls aplicarà la normativa anterior a la Instrucció 20/2012, és a dir, es
donaran per hores. Els Assumptes personals regulats per la Instrucció 20/2012 es podran gaudir 3 dies durant
l’any i dels tres un es podrà gaudir en una jornada d’entre 10 i 12 hores.
Des del CAT afegim que hi hagut un excés de zel per part de l’administració amb aquesta nova instrucció i si hi ha
nous criteris que es traslladin el més aviat possible al col·lectiu.
-Falta de parc mòbil i amb mal estat: La cap d’administració ens trasllada que hi ha una certa normalitat amb les
reparacions dels vehicles, però es nota que s’estan prorrogant el líssing i cada cop entren més sovint al taller.
S’espera que els primers vehicles arribin al juny.

Davant l’augment dels efectius d’ARRO preguntem si arribarà alguna furgona d’ordre públic més, la cap
d’administració i l'Intendent ens responen que no tenen coneixement.
No es concreta la pròxima data de reunió.
SALUT!!
Pere Casanova Vicente. Delegat del CAT al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
Tortosa, 29 de gener del 2013.

