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Queixes per la manca d'efectius a l'Ametlla i Tortosa. Com quedarà l'ABP de Tortosa 
després del concurs si els provisionals se'n van? 
 
Des de regió ens responen que es quedaran igual, pot variar d’un efectiu més o menys.  
A Tortosa tenim 9 provisionals que seran els que puguin fer variar la xifra final. També 
ens informen que no saben si hi haurà algun concurs de provisionals després del concurs 
general si hi ha comissaries, com ara Tortosa, que es pugui quedar amb nou efectius 
menys. 
 
Pel Consell de Ministres celebrat a Barcelona es va convocar l'ARRO amb setmana de 
festa i es va quedar que s'assumiria amb hores extra.  Però ara diuen que, per ara, 
només paguen 3 hores i 30 minuts i la resta hores acumulades o romanent. 
 
El Caps ens responen que la resolució en relació a la modificació de la distribució de la 
jornada de treball i a l’establiment de les condicions de treball d'aquest dispositiu va 
sortir poques hores abans. Que s’haurà de revisar internament per a què no passi més i 
la informació es pugui tenir amb antelació per evitar aquests malentesos. 
  
Tenim queixes perquè algunes de les càmeres de la porta de la regió de Tortosa no 
funcionen o funcionen malament. 
 
El Cap d’Administració ens respon que abans de nadal van reparar-les. Durant el 2019 hi 
haurà renovació a moltes comissaries però a les Terres de l’Ebre només es farà l’estudi i 
es faria, com a màxim, al juny del 2020. 
 
Estat de la climatització de Gandesa i l'Ametlla. 
 
A Gandesa les dues calderes espatllades les van reparar el dia 8. Queda pendent reparar  
només el despatx del Cap d’ABP. 
 



 
A l’Ametlla s’han d’acabar de reparar els diferents despatxos, els problemes de 
condensació ja estan arreglats, tapar les plaques i mirar que funcioni bé a l’estiu. 
 
Armilles antitrauma de teixit prensat caducades. Les armilles antitrauma de placa que 
han arribat només hi ha de talla XL. Quan en vindran que no estiguin caducades o 
d'altres talles que no siguin XL? 
 
Ens comuniquen que ara ho gestionen des de la unitat d’armes i desconeixen com ho 
faran ja que han quedat les talles grans per adjudicar i de petites no en queden. 
 
Encara tenim errors amb les imputacions de les hores d’Àgora. Com ho hem de fer?  
 
Ens responen que aquests errors els estan arreglant des de les diferents oficines de 
suport. 
 
Alguna novetat dels nous vehicles de trànsit i seguretat ciutadana?  
 
Ens diuen que cap al setembre començaran a arribar, les Xènon tardaran més ja que 
necessiten major transformació. 
 
Altres temes: 
 
-Es preveuen noves auditories per millorar la seguretat, tanques, càmeres etc. 
 
- Permisos d'hospitalització i d’intervenció quirúrgica, per gaudir del permís un cop el 
familiar hagi estat donat d'alta, caldrà també informe mèdic de repòs domiciliari o de 
cures. 
 
 
 
 
El Cap de la regió ens informa que ja ens passaran les dates de les pròximes reunions 


