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Ahir vàrem dur a terme la reunió periòdica amb els següents punts tractats: 
 
.- Demanem la possibilitat de dotar a les comissaries amb més vehicles 4x4, ens responen 
que aquesta distribució ve donada per la CSUCOT i que des de la regió ja s’han demanat més 
vehicles d’aquest tipus. 
 
.- Tablets. Estan en constant evolució,  s’està estudiant de posar dues targetes per millorar la 
cobertura, poder fer servir el google maps per trobar destinacions, poder realitzar fotos i fins i 
tot poder agafar denúncies ràpides. 
 
.-  Les desinfeccions a vehicles o estances de les diferents comissaries, es fan a demanda, 
cal sol·licitar-ho a la oficina de suport.  
 
.- La neteja exterior dels vehicles ja es pot fer  un altre cop amb la targeta Solred. 
 
.- Formació del DEA. De moment no es farà als agents, esperem que els comandaments al 
carrer no pateixin cap indisposició. 
 
.- Administració ens comunica que ha arribat roba a la regió, es farà el repartiment en breu. 
 
.- S’ha sol·licitat la possibilitat de tenir un lloc concertat, on poder dormir i menjar, en cas de 
que es repeteixin les nevades o qualsevol altra situació que comporti un esforç per als agents 
i la impossibilitat de tornar a casa. El cap de regió ens diu que NO, que quan vingui el problema 
ja resoldran. Sí que ens manifesten que s’han enviat un recull de despeses, ocasionades per 
les nevades, a la prefectura, que estan esperant resposta, per a què els agents afectats puguin 
recuperar la despesa que van haver de fer. 
 
.- La decisió de deixar morir els sectors de trànsit és política i de moment no hi ha marxa 
enrere. Ens manifesten que no ha estat una decisió operativa. Us animem a comunicar 
qualsevol situació relacionada amb aquests extrems. És una vergonya que un indicatiu de 
trànsit que es troba realitzant servei a les cases d’Alcanar hagi de pujar fins qualsevol lloc de 
la Ribera d’Ebre o Terra Alta per poder donar servei al ciutadà. A més quilòmetres, més perill 
pels agents i menys qualitat de servei per al ciutadà. 
 
.- Mora d’Ebre. S’ha realitzat un informe per poder canviar les dues barreres del pàrquing 
exterior per portes corredores i també per fer el mur opac i així donar més seguretat i privacitat 
a la comissaria. 
 
També s’està treballant per reparar la porta principal d’accés, ens manifesten que falta activar 
la part electrònica per poder obrir la porta que es veu a les càmeres. 
 
.- Tortosa. La impressora per a la recepció està en camí. 


