
 

 

REUNIÓ DELS SINDICATS AMB L'INTENDENT CAP 

DE LA REGIÓ POLICIAL TERRES DE L’EBRE 
 

 

Ahir  dijous 28 de novembre 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 

 

- Artefacte al pàrquing de l’ABP Tortosa: Troballa de l’artefacte per part dels agents de l’ARRO 

de la RPTE. L’intendent ens transmet que la titularitat del pàrquing exterior de l’ABP és de 

l’Ajuntament de Tortosa i no es poden realitzar gaires modificacions sent suficients les mesures de 

seguretat ja establertes. 

Es trasllada la possibilitat de major  afluència de les patrulles durant el servei per realitzar diferents 

gestions, millorant  la vigilància dels pàrquings amb l’entrada i sortida de patrulles.  

 

- Planificació de la diada del 11 de setembre: Es trasllada la mancança de 6 hores planificades 

per realitzar el torn de tarda, amb la conseqüència  d’augment de romanent pels agents. 

L’intendent ens respon que davant d’un esdeveniment d’aquesta magnitud es planificaran els 

serveis amb suficients hores per les pròximes vegades. 

 

- Canvi d’horaris a l’URPA de la RPTE: Davant la intranquil·litat del canvi d’horaris a l’URPA, 

l’intendent ens respon que no està tancat l’horari definitiu, com la realització del servei i es 

continuarà negociant. 

 

- Estat de vehicles i durada de les reparacions: La cap d’administració ens respon que en 

algunes ABP's s’ha decidit canviar de taller i han notat certa milloria amb les reparacions. 

Es preveu que per al primer trimestre del 2014 arribin 6 nous vehicles tipus tot terreny. 

 

- Queixes per la mala gestió de la mútua MC i mútua Asepeyo: Se li trasllada a la cap 

d’administració les queixes d’alguns companys pel mal tracte rebut amb l’atenció mèdica, una 

mala explicació del diagnòstic, demora de les proves mèdiques ( radiografies, tacs, etc).  

La cap d’administració ens respon que la queixa s’ha fet arribar a l’Asepeyo  i se li demanarà 

resposta per escrit. 

 

- Queixa per la planificació al mes desembre de majoria de guàrdies  nocturnes en fi de 

setmana a la U.I Gandesa: Se li trasllada a l’intendent la queixa de planificació i ens respon que 

el repartiment de guàrdies és proporcional al nombre d’efectius que té cada unitat d’investigació, 

però si durant l’any hi hagut redistribució d’efectius i l’àrea en qüestió s’ha quedat en menys  

hauran de realitzar les mateixes guàrdies pactades des de principi d’any. 

 

A canvi d’any policial es tornaran a pactar les guàrdies segons els efectius disposats per cada U.I, 

possibles millores amb el servei, etc.  



 

 

- Com quedarà la distribució de nous comandaments al territori: L’intendent ens respon que 

amb la nova incorporació dels nous comandaments  quedaran cobertes totes les mancances que hi 

havia a la regió, cobertes fins al moment amb responsables. 

 

- ARRO: S’està realitzant un pla de formació homogeni per a totes les ARRO’s de Catalunya, 

esperem que en breu es pugui aplicar a la nostra regió i en principi hauria de potenciar més la 

formació en qualitat i quantitat. 

 

 

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 novembre del 2013. 

 

 


