
 

 

El dia 21 de febrer del 2018 els representants sindicals vam mantenir la reunió regional amb el 
responsable d'administració i amb l 'Intendent Cap de la RP Terres de l'Ebre. El temes tractats van 
ser: 

Resum reunió RP Terres de l'Ebre 

Comissaries d’Amposta i l’Ametlla. Fan estacionar els vehicles d’USC al pàrquing soterrani amb 
la incomoditat que suposa quan s'ha de fer el 18 o alguna gestió de poc temps a comissaria. 
 
El Cap de regió ens respon que a la comissaria de l’Ametlla no hi ha tanta incidència i és més difícil 
de solucionar ja que no disposa de pàrquing interior. En canviï ho veu més factible a la comissaria 
d’Amposta ja que sí que compta amb pàrquing exterior ben delimitat per un mur. 
 
-A la Comissaria de Mora falta calefactor pel servei de peixera ja que amb la baixada de 
temperatures la calefacció es queda justa. 
 
El cap d’administració ens diu que van canviar l’aparell d’aire per un de nou i per aquest motiu es 
va treure però el nou aparell no va funcionar bé i es va tornar a canviar. 
Mentre es feien aquestes reposicions es va posar un calefactor. 
 
-Es preveu alguna reposició de cadires tenint en compte que la majoria ja son molt velles o estan 
en mal estat. 
 
Al final del 2017 ens tocava una nova reposició de cadires però amb la implantació del 155 es va 
quedar tot parat i es creu que fins l’abril o maig no arribaran, més endavant poden arribar les 
comandes del 2018. 
 
-A la UI de Tortosa fa falta un vehicle que es va accidentar de servei des del maig passat i encara 
no s’ha arreglat, es podrà recuperar el vehicle? 
 
Ens informen que, un cop un vehicle és donat com a sinistrat, no es pot recuperar el rènting, no el 
reposen i es dona per finalitzat el contracte de rènting. Reconeixen que és una problemàtica que 
hauran de solucionar. 
 
-Queixes a la Comissaria de l’Ametlla perquè hi ha agents que fan formació en dies de treball i 
altres en dies de festa.  
 
La directriu de regió és que sempre es planifiqui la formació en setmanes de festa però reconeixen 
que alguns cops no ho podran complir per diferents circumstancies. 
 
 



 
 
-Queixes per la descoordinació entre  l’Ametlla i Tortosa en les imputacions d’hores extres de 
l’estiu. Se sap quant es cobraran?  
 
Ens confirmen que es cobraran al mes de febrer i va ser un error en la imputació del node ja que 
no és el mateix el de Tortosa que el de l’Ametlla. 
 
-Es demana un vehicle no logotipat per la comissaria de l’Ametlla. 
 
Son conscients d’aquesta necessitat però ara per ara no tenen més vehicles i estan esperant 
l’adjudicació de dos vehicles per part del jutjat per tal de poder fer una redistribució a la regió. 

- Queixes pels trasllats de menors al centre que hi ha a Deltebre. Es veu que per protocol el que 
ha de realitzar el trasllat del menor son les dotacions policials de la comarca d'on està ubicat el 
centre. En alguns casos la dotació ha d'anar a Barcelona o Girona, això significa que perds una 
dotació i ja anem prou justos, arribant alguns cops a perllongar servei. No hi ha centres de 
menors més prop? Està justificat en torn de nit enviar una dotació policial a l'altra punta de 
Catalunya amb el perill que suposa? 

Diu que son conscients d’aquesta problemàtica i és molt complexa ja que es dona arreu del 
territori però que per ara ho hauran de continuar fent. 

 
Pròxima reunió pel 23 de maig. 
 


