
 

 

 

 

   

REUNIÓ AMB L’INTENDENT CAP DE LA RPTE 
 
Dimarts dia 1 vàren dur a terme la reunió periòdica amb l’intendent cap de 
la RPTE juntament amb la cap d’administració. Els temes tractats van ser: 

- Manca de personal a totes les destinacions de la Regió 
especialment a l’especialitat d’Investigació. Hem demanat a 
l’intendent que ens aclareixi les accions dutes a terme per solucionar 
aquest problema y no ha volgut comunicar res, amb la qual cosa no 
sabem si ha demanat més efectius o, pel contrari, es conforma amb 
els que té. 

- Hem demanat que es posin cortines en aquelles finestres en les 
que siguin necessàries, especialment i per temes de seguretat a la 
comissaria de Tortosa. Per part de l’administració ens comuniquen 
que estan demanades. 

- Continuem demanant que es faci la custòdia de la seu regional 
amb més efectius. L’única cosa que ens ha contestat l’intendent cap 
és que li agradaria que hi hagués personal no policial a la porta(?). 

- Canvi en l’assignació de les GNP’s. Tal com ja havíem demanat 
des de fa temps, finalment s’ha canviat la planificació mancomunada 
de les GnP’s quedant com a cobertura pròpia de cada unitat 
d’investigació, llevat les nits.  
També ha canviat el còmput i ara és de 7h i ½ en els torns de matí i 
tarda. 

- Insistim en la transparència en l’assignació d’hores extres i que es 
garanteixi la seva transparència. En cas de dubte, truqueu-nos. 

- I el més sorprenent de tot es que el delegat de l’UGT ha demanat que 
no es planifiqui el romanent!, suposo que no va pensar el que deia, ja 
que el nostre cavall de batalla ha estat suprimir el romanent. 

 
 
La propera reunió de la regió està convocada pel dia 25 de maig. 
 
Tortosa, 2 de Febrer de 2011  
  
Oscar LJ Moratilla, delegat del CAT a les Terres de l’Ebre 


