
 

                 
     

 
 

RESUM DE LA REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL TERRES DE L'EBRE 
DEL 15/06/2021 

 
 
Tot seguit us fem un resum dels temes tractats en la reunió:  
 
.- GANDESA UI. Es contempla aplicar les guàrdies per a  suplir el tema de pocs efectius a la UI, 
però des de la regió s’espera que es pugui reincorporar alguna de les baixes que hi ha. Si 
finalment no es reincorpora cap baixa es demanaria permís per cobrir-ho amb les hores de les 
guàrdies. Tanmateix ens diuen que no és culpa de la RLT de la UI i no és la solució augmentar-la. 
 
.- GUÀRDIES AMB ALTRES IU. Amb el tema de no compartir guàrdies amb altres UI, des de la 
regió no estan d’acord ja que fan les que els hi toquen proporcionalment i que abans hi havia 3 
efectius de guàrdia i ara ho han passat a 1 efectiu. 
 
.- VEHICLES.  Saben que estan justos però la solució, segons regió, és la redistribució entre les 
diferents comissaries segons les necessitats de servei de cadascuna, aquí també s’inclouria l’ART. 
 
Esperen que cap a l’Octubre arribi la segona tongada de vehicles a les comissaries. 
 
.- NOVES COMISSARIES. D'aquest tema no en saben res. 
 
.- ASEPEYO. Es trasllada queixa que es va fer per un accident laboral en el qual la primera 
assistència es va realitzar a Tortosa però les proves  no les duen a terme a Tortosa i t’has de 
traslladar a Asepeyo Tarragona amb els teus mitjans ja que Asepeyo no et facilita transport per 
anar a Tarragona. La cap de negociat ens trasllada que farà gestions i ens dirà si ha estat correcta 
la gestió d’Asepeyo. 
 
.- VESTIDOR TORTOSA. La cap de negociat ens trasllada que per normativa no es poden 
climatitzar i que hi hagut una actuació amb la ventilació que pot ajudar amb la climatització. Se li 
diu que la normativa ha canviat i que sí que es poden climatitzar tal com s'està fent  en 
comissaries com Salou que s’han instal·lat pingüins . Ens respon que miraran de posar pingüins a 
les comissaries més afectades com Tortosa i Ametlla. 
 
  
La propera reunió es durà a terme el 14 de setembre a les 10:00 hores 

 


