
 

 

 

Reunió RP Terres de l'Ebre 25/10/2016 

El dia 25 d'octubre de 2016, els representants sindicals, vam mantenir la reunió regional 
amb els responsables d'administració i amb 'Intendent de la RP Terres de l'Ebre. 

Tractant aquest temes: 

- Dèficit d’efectius molt important, el qual portem arrossegant des de fa anys i més greu 
que el que tenen a altres regions policials. Es continuarà amb la mateixa situació fins que 
hi hagi una nova promoció d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra? Demanem una bossa 
d’hores extres per a USC per cobrir les mancances en aquest aspecte. 

Resposta: Ens manifesten que, ara per ara, es descarten hores extres per USC, segons 
diuen, les hores existents només es poden dedicar a POEA i ara com ara, a la RPTE no 
tenim assignat cap POEA. 

- Encara hi ha agents i comandaments sense armilla. Quina data hi ha prevista per lliurar-
les totes? 

Resposta: Ens manifesten que estem en un 75% de reposició i que a finals d'any, o com 
a màxim al mes de gener de 2017, és repartiran totes també ens informen que les fundes 
de pistola tardaran una mica més en arriba. 

- Gestió dels judicis per videoconferència, donat que s'ha detectat que des 
d'administració s’està enviant a funcionaris a fer videoconferències fora de la seu 
judicial o policial coincident amb la localitat de residència, quelcom que incompleix 
la Instrucció 19/2012, de 27 de Novembre i que a més, s’està abonant 3 hores extres, 
quan entenem que s’haurien de pagar 5 hores extres, de la mateixa manera que es fa 
quan un funcionari té un judici presencial fora de l’ABP de treball. 

Resposta: Ens manifesten que des del mes de setembre, ja no es gestionaran 
videoconferències fora de les seus policials o judicials dels domicilis dels funcionaris, 
sempre que estiguin en franja festiva, que en els casos que els jutjats coincidents no 
puguin facilitar aquest servei, la declaració es farà presencial al jutjat que correspongui i 
es pagaran les 5 hores extres corresponents.  

Des del sindicat volem transmetre als companys que s'hagin vist afectats per aquest fet, 
que es posin en contacte amb el delegat territorial, ja que en el cas de fer una reclamació 
a RRHH, estan pagant les 2 hores per arribar a les 5, 



 

 

- Així mateix, ens hem trobat diversos casos de companys que tenint festa planificada i 
residint a menys de 80 kilòmetres de distància del jutjat, se'ls ha gestionat la vídeo 
conferència, quan la Instrucció 18/2012, de 27 de Novembre, sobre els Criteris i 
Procediment Actuacions Judicials Vídeo Conferència, el seu article 4.1.3 determina que 
s'ha de demanar videoconferència si hi ha 80 km o més de distància des de l'ABP (si 
el funcionari està treballant en aquell moment) o des del seu domicili (no té servei 
planificat en el moment del judici). 

Resposta: Ens manifesten que la mateixa instrucció diu que hi ha d'haver mesures 
d'estalvi i que com no prohibeix gestionar videoconferències si el domicili es troba a 
menys distància que els esmentats 80 kilòmetres, en els casos en què hi hagi jutjats 
coincidents amb la seu judicial o policial més propers al domicili del funcionari, es 
continuarà gestionant videoconferència.  

Des del sindicat li mostrem la nostra disconformitat i animem als afectats a reclamar el 
pagament de 5 hores extres en comptes de 3, també en aquests casos.  

- Queixes sobre la revisió mèdica que realitza el cos, ja que a la RPTE només han 
baixat dos dies a fer-les i hi ha casos de companys que han tingut que fer -se una 
anàlisi a les 13 hores, havent d'estar en dejú fins a aquella hora. Es demana que per 
l'any que bé hi hagi més dies i les hores d'analítiques no siguin fins a tan tard. 

Resposta: Ens manifesten que els dies no poden augmentar, però que s'ha comunicat 
que per l'any que bé hi haurà una planificació i com a màxim es faran analítiques a les 11 
hores, no més tard.  

- Aclariment sobre una part del comunicat intern CI-COP_18_2015_RPTE de data 
05/10/2015, sobre la conducció amb motiu d’una persecució policial, ja que en l'esmentat 
CI, en el seu article 4.3, sobre les directrius a seguir durant la conducció policíaca amb 
motiu d’una persecució, en el seu punt 3 diu el següent: El cap de torn regional de la 
SRC-TE ha d’autoritzar la persecució policial. Si la persecució no és autoritzada no es 
podrà realitzar, i en el cas que ja s’hagi iniciat haurà de cessar de forma immediata. 
 

Resposta: Segons l'Intendent, ell veu bé que hi hagi un comandament que vetlli per 
aquests fets i que si algun dia succeeix que els agents actuants han de detenir una 
persecució per ordres del Cap de torn regional de la SRC-TE i no estaven d'acord en fer-
ho, s'estudiarà el cas. 

- Hores extres per l’ARRO quan va a fer servei a BCN, ja que aquestes hores es 
perden a la regió i a més, se l'informa que quan els companys d'ARRO fan POEA a Port 
Aventura, ho estan fent de servei ordinari. 

Resposta: Segons l'Intendent, per anar d'hores extres a BCN, han de ser un mínim de 7 
agents per furgo policial, si no s'ha d'anar de servei ordinari, en canvi, a Port Aventura, el 
servei és de 4 efectius i en aquest cas, haurien de ser en hores extres. 

Es demana al l’intendent que es revisi o es doni més temps per poder gestionar els agents 
ja que no es fàcil aconseguir set agents en menys d’una hora per poder realitzar hores 
extra.  

- Botes antipuntxada per l’ARRO per poder realitzar els serveis d’ordre públic i entrades 
amb garanties per la seva integritat física. 



 

 

Resposta: Ens manifesten que ben aviat començaran a repartir les botes que té 
actualment la BRIMO a aquells agents d’Arro que demanin reposició. 

- Se sap la data de l’arribada dels escuts balístics? 

Resposta: No tenen coneixement de cap data. 

- Es torna a insistir en el poc temps aplicat en el desplaçament per la formació que han de 
fer els companys a la RPTE. 

Resposta: Per part d'administració regional s'està acomplint a la instrucció que regula el 
temps de desplaçament per formació però esta previst de canviar la instrucció amb alguna 
aplicació  que sigui més realista. 

- Excés de mosquits a l’àrea de custòdia, on no només els companys han patit picades, 
sinó que fins i tot els detinguts s'han queixat també d'haver patit moltes. S'ha posat alguna 
solució? 
 

Resposta: Es van fer diverses actuacions al juliol, l'agost i setembre, ara mateix diuen 
que el problema ja està solucionat. 

- Queixes per realitzar la funció de responsable de torn a l'ABP de Terra Alta, 
obligatòriament i sense cap compensació a canvi. 

Resposta: L'Intendent manifesta que aquest extrem només a passat a la comarca 7 dies 
en tot un any i que amb la incorporació de 8 caporals més ho tenen resolt.  

- Pantalons de pluja per la comissaria de l’Ametlla. 

Resposta: Ens manifesten que s'han recollit pantalons de pluja d'altres ABPs i que ben 
aviat es portaran a l'Ametlla. 

-Retorn de les hores que es va treure de la bossa d’hores acumulades, quant un 
company restava de baixar a final d’any policial i no podia realitzar aquest romanent. 
 
Resposta: El cap d’administració ens diu que els que hi hagin fet el recurs a recursos 
humans se’ls hi acceptarà aquest final d’any policia es farà automàticament  i no caldrà fer 
cap recurs. 
 

 

Tortosa a 25 d'octubre de 2016 


