
 

 

REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L'INTENDENT CAP DE LA REGIÓ 
POLICIAL TERRES DE L’EBRE 

 
El passat dimecres 29 de Maig 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. 
  
Es van tractar els següents temes: 
 

- Pla d’estiu. Com quedarà?. Hi haurà  reforços?. Quines funcions desenvoluparan  les unitats 
d'USC, ARRO i Trànsit? L’intendent ens respon que és possible que hi hagi canvis però serien mínims. 
Sí que podria ser  que de les comissaries interiors vagi algun efectiu a les comissaries de costa, però 
també es confia que sigui mínim. 
 

Es preveu que tasques de l’ARRO les puguin realitzar la BRIMO i tasques de seguretat ciutadana les 
realitzin les unitats d'ARRO. Trànsit continuaria amb reforç a controls i algun patrullatge de saturació. 
 

- Comissaria de Gandesa. Mala imatge i mala climatització.   La cap d'administració ens respon que 
s’ha demanat un informe exterior de l’estat de la climatització de la comissaria traslladant-se al 
Departament la possible reforma que consta a l’informe.  Els treballs es mirarien de fer cap a la 
tardor/hivern quan hi hagi el menor nombre d’efectius treballant a la comissaria. 
 

També ens informa que aquest estiu l’aire condicionat funcionarà ja q ue no depent del sistema de 
calefacció, en el cas de què aquest sistema no funcioni bé es preveu posar aires condicionats 
portàtils. 
 

-Trànsit. Es pregunta si hi ha algun agent que tingui els casc Schubert de tercera generació i si se’ls 
ha informat que les piles d’aquests cascs exploten. La cap d’administració ens informa que a la regió 
hi ha dos casc d’aquestes característiques i ja se’ls ha retirat les piles i que està previst que se’ls hi 
canviïn les piles per unes d’una altra marca. 
 

També se li exposat que el carregador d’aquests cascs no para quant les piles estant totalment 
carregades. La cap d’administració no en té constància i ens respon que ho preguntarà. 
 

- ARRO.  
Es demana informació del  patrullatge, la vestimenta i els horaris previstos per la campanya d’estiu 
de les unitats d'ARRO.  L’intendent ens respon que l’ARRO realitzarà els patrullatges que siguin 
propis de la mateixa especialitat, però que hi haurà nous serveis proposats pels caps de les diferents 
ABP's reforçant seguretat ciutadana. Es preveu que en aquestos serveis els diferents efectius d’ARRO 
estiguin tots al mateix sector, tot i que dependran del cap de torn ja que seran serveis de l’ABP, per 
tant, si durant el patrullatge hi hagués algun requeriment que necessites de la realització d’algun 
tríptic, acta,  s’hauria de fer. Davant d’aquesta possible necessitat, des de l’OAC  s’informarà als 
efectius de l’ARRO. També està previst que estiguin en grans esdeveniments al territori, serveis de 
zones lúdiques etc. 



 

Tot i que la uniformitat ordinària d'ARRO és la granota, no és l'exclusiva i, per tant, hi ha la possibilitat 
que per alguns serveis  determinats es requereixi una altra uniformitat. L’intendent serà qui 
determinarà quant s'haurà de canviar la uniformitat. Aquests canvis duraran tota la jornada de 
treball, no estant previst un altre canvi d’uniformitat durant la mateixa jornada.  
 

Hi ha algun Pla de formació previst per ARRO i, en cas afirmatiu, en quin lloc es duria a terme? 
L’intendent ens informa que des de la Regió es volia fer un Pla de formació però la Cesucot els hi ha 
traslladat que es vol homogeneïtzar un Pla de formació per tota Catalunya. Que està previst que la 
formació a l’ARRO sigui un 10% del treball de tot l’any, ni més ni menys d'aquest 10%.   
Des del CAT s'ha fet la proposta de traslladar una part de la formació en cap de setmana quan 
aquesta, per motius de feina, no s'hagi pogut dur a terme entre setmana. L’intendent  ens diu que 
s'ho estudiarà.  
 

Des d’administració es mirarà d’aconseguir mes armilles antibales ja què les que darrerament s'estan 
assignant són incòmodes. 
 

Percepció de que l'ARRO de la RPTE  dista molt en quant a  material, serveis regionals, serveis 
Barcelona, formació de la resta d'ARRO's.  L’intendent ens informa que, tant des de la regió com des 
del sindicats  des de la regió ja es van fer gestions per la problemàtica  de la realització de serveis en 
torn de nit a Barcelona, i que des de l’Àrea de Planificació de Barcelona  ho tenen en compte i no ens 
requeriran a no ser que sigui per una necessitat de servei sobrevinguda. 
 

S’ha establert un nou protocol amb el qual es determina que han de tenir totes les planificacions de 
les ARRO's de Catalunya i les seves prioritats amb els serveis que els hi toca realitzar a aquella 
setmana. 
 

Demanem que se'ns informi de quines mesures es van prendre davant les fotos penjades al Twitter 
dels agents d'ARRO durant servei de la fira Expo Ebre. L’intendent ens respon que les úniques fotos 
que es poden despenjar d’internet són les de Youtube. Amb les de twiter i whatsapp no es pot 
realitzar cap mesura perquè venent de moltes fonts diferents i no hi ha lloc físic on estigui penjat, en 
canvi a Youtube sí que n'hi ha. 
 

Afectació a les àrees d’ARRO i Trànsit pel possible pas d'efectiu d'aquestes àrees cap a Seguretat 
Ciutadana pel concurs General. Se'ns informa que es mirarà de mantenir els mateixos equips o 
escamots amb més o menys efectius i, en el cas de que hi hagi  molta afectació, depenent l’àrea, es 
poden realitzar comissions de servei. 
 

- Continuació de les mesures de seguiment de patrulles a les USC (situació de les patrulles de 
servei, cafès, entrades a comissaria, ...). L’intendent ens respon que el solapament s’ha de realitzar i 
ha d'estar supervisat pel cap de torn. També s'entén, que les patrulles que estan més llunyanes vagin 
més aviat cap a comissaria. I que és important evitar acumulacions de vehicles quant es va a prendre 
el cafè. 
 

- Es pregunta si la RPTE  ha reduït efectius a causa de la substitució de seguretat privada a 
destinacions de Barcelona i Egara. Se'ns informa que no hi hagut cap agent afectat de la  RPTE. 
 
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 maig del 2013. 


