
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

RREEUUNNIIÓÓ  RREEGGIIÓÓ  TTEERRRREESS  DDEE  LL’’EEBBRREE  
Octubre 2010  

 

El dilluns 18/10/2010 es va fer la reunió regional periòdica al nou edifici de l’ABP 
Baix Ebre a Tortosa. Vàrem estar presents el Cap de la RPTE, la Cap d’Administració de 
la RPTE, el representant del SAP-UGT i els representants del CAT-ME.  
 
Els temes tractats van ser els següents: 
- Denunciem, un altre cop, la manca d’efectius a la RPTE. Aquest és un mal endèmic. 
La DGP avalua les càrregues de feina  i desde la RPTE es gestionen els recursos de què 
es disposen. Desde la RPTE s’han demanat reiteradament més efectius i s’està a 
l’espera de les noves incorporacions. 
 
- Ens queixem de la mala distribució, per part de Barcelona, del agents en pràctiques. 
Els que arriben al territori, el Cap de la RPTE els distribueix segons necessitats 
operatives. 
 
- Ja s’ha instal�lat una cortina al despatx del Cap de Torn de l’ABP Gandesa per evitar 
que el sol incideixi directament a la taula molestant en l’ús de l’ordinador. 
 
- Les portes d’accés de la CD Ribera d’Ebre ja s’han arreglat. Periòdicament s’han 
d’ajustar degut al pes i al tipus d’ancoratges de què disposen. 
 
- La modificació a Q5 del grup d’OAC a l’ABP Baix Ebre ha estat una decisió de l’equip 
directiu de l’ABP per raons de cobertura del servei. 
 
- En referència a l’armari que es va demanar pel menjador de l’ABP Montsià, i com que 
el que es va fer no és l’adequat i ningú hi deixa les coses, s’està a l’espera d’ordres de 
Barcelona en resposta a l’escrit que des del CAT –ME es va fer.  
 
- Pel que fa al compliment del Pacte de GNP, des de la RPTE se’ns comunica que s’està 
aplicant juntament amb l’Ordre que va donar la DGP. Això comporta haver de 
mancomunar serveis dintre de la RPTE per tal de complir-ho. 
 
- Exposem la inquietud dels grups Argot-Arquer en quan al fet que han de fer IOTP’s 
sense una formació ni un material adequat. Des de la RPTE se’ns informa que aquests 
grups únicament fan una comprovació de fets i que tenen ben delimitats el límits de 
les seves investigacions. Des de la RPTE es comprometen a fer un reciclatge i a aclarir 
què s’espera d’ells, quines són les seves tasques i fins a on han d’arribar en la 
investigació/comprovació dels fets. 
 
- Demanem si, de les visites de PRL, hi ha un calendari per part del Departament i si 
de les visites ja efectuades s’han enviat els corresponents informes. La Cap 
d’Administració ens informa que les dates de les visites són comunicades als sindicats i 
que encara no han rebut cap informe de les visites ja efectuades de PRL. 



 

 

 
- Se’ns informa que a l’ABP Baix Ebre s’han posat ordinadors nous, s’ha guanyat un 
terminal i s’està demanant un increment dels terminals. 
 
- Pel que fa a l’aparcament exterior de la nova comissaria de l’ABP Baix Ebre, se’ns 
informa que els terrenys que actualment s’utilitzen com a zona d’estacionament estan 
cedits per l’Ajuntament de Tortosa i que no pertanyen a la comissaria. Hi ha 
habilitades 9 places per a usuaris externs i a l’aparcament interior hi ha zones 
habilitades per a estacionar motocicletes i bicicletes. 
 
- El Cap de la RPTE ha donat ordres expresses que es faci el solapament a tots els 
serveis de la RPTE. 
 
- En referència a la jornada de treball del dia de la vaga general del 29 de setembre 
del 2010, el Cap de la RPTE va donar ordres de qui vingués a reforçar fos en hores de 
romanent i no en hores extres. A l’Ordre del Secretari de Seguretat era on estaven 
estipulades les unitats que se’ls computaria la perllongació de la jornada de treball com 
a hores extres. 
 
- Exposem les queixes que rebem de la CD Ribera d’Ebre en quan a la realització de 
cursos per part dels efectius allà destinats. Se’ns informa que és el Cap de la CD o 
Sector qui autoritza la participació en els cursos. 
 
- Es posa en coneixement que alguns agents han de fer la tasca de Cap de Torn a l’ABP 
Terra Alta sense cap tipus de compensació quan el Caporal no hi és. Se’ns diu que es 
mirarà i que això ha de ser puntual. 
 
- A l’Agost ARRO RPTE no va disposar d’hores extres regionals ja que es van repartir a 
les ABP’s ja que es considerava que pel volum de feina puntual d’aquestes en podrien 
necessitar. 
 
- També es posa en coneixement de la RPTE l’escrit que es va fer, per part del CAT-
ME, de la manca de protecció a l’accés a la CD de Móra d’Ebre. Hi ha una rampa 
d’accés amb un desnivell lateral considerable. Administració ens informa que com que 
s’ha posat en coneixement de Barcelona, s’està a l’espera de que es donin les ordres 
oportunes. 

 
Agraïm a tots/es els que ens heu fet arribar les vostres queixes, problemàtiques, 
propostes, etc.  per a tractar-les en la reunió. 
 
Es queda que la propera reunió regional es farà a l’ABP Montsià el proper 
dimecres 19/01/2011,  a les 12:00 hores. 
 
Si teniu qualsevol dubte, problemàtica, proposta, etc. ens ho feu saber per així poder-
ho exposar i buscar solucions.  
 
Salut!  
 
 
 
Albert Figueras Torné    Mario Carrobé i Rosell 
Delegat del CAT-ME al Pirineu i   Delegat del CAT-ME a Ponent i Terres de 
l’Ebre.       Terres de l’Ebre. 

 
CATalunya, 29 d’octubre de 2010 


