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Resum reunió amb l’Intendent Cap de la RPTE 

 

 
ABP MONTSIÀ 

En quant de temps esta previst que estigui solucionat la manca de Cap de UI?  Ja s’ha escollit al nou 
cap, en breu es farà el relleu amb l’anterior.  
 
Queixes per planificació de romanent durant els períodes festius de Nadals, cap d’any, Reis? A 
l’Intendent només li consta una queixa concreta, de la qual reconeix que la planificació del romanent no es 
va gestionar de la millor manera, manifesta que ja ha demanat que per l’any vinent no torni a passar.  
 

 
Queixes per falta d’efectius en els diferents torns de treball agreujat pel gran volum de feina per 
agent ja què  alguns cops només hi hagut un indicatiu per tot el Baix Ebre. La manca d’efectius és 
generalitzada a tot el cos.  

ABP BAIX EBRE 

 
Com està la gestió del número NOT i quan es durà a terme. Ens traslladen el que diu la instrucció 
sobre el NOT, el director té 3 mesos des de la petició per resoldre.  
 

 
Es van rebre queixes per humitats a la  sala de brífing, aquest problema està solventat? Sí, ja es va 
arreglar.  

CD DE L’AMETLLA DE MAR 

 
S’han rebut queixes per males olors al vestuari, aquest problema està solventat? Sí, ja es va 
arreglar.  
 
S’han rebut queixes per la poca visibilitat des de porta quan és de 
nit. No en tenien coneixement, manifesten que quan es recepcioni l'obra de la comissaria, es donarà la 
solució més adient. Estan estudiant fer el mateix que es va fer a la recepció de l’ABP Montsià, posar més 
llum a l’exterior.  
 
S’han rebut queixes per la manca de places d'aparcament per als ciutadans, els mossos ocupen 
totes les places de l’exterior i els ciutadans no poden estacionar, havent de fer-ho malament o fins i 
tot en places de minusvàlids. Demanem de què els mossos pugui estacionar al pàrquing interior. 
Reconeixen la falta de places d’aparcament exterior, estudiaran possibles solucions.  
 

 
S’han rebut queixes d’agents d’USC, donat que manifesten que tenen una càrrega de treball de 
temes de trànsit T06 massa excessiva. A l’Intendent no li consta aquesta problemàtica, estudiaran el 
cas.  

ABP DE GANDESA 

 

 
CD MORA D’EBRE 

Els hi pertoca a la Comissaria un vehicle no logotipat?  Actualment no en disposen i és una eina 
necessària. Els vehicles estan assignats per ABP, és decisió del Cap de l’ABP Terra Alta com repartir els 
vehicles de paisà de la seva ABP. 
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A l'oficina de suport ha sorgit un dubte, perquè un Caporal de la última incorporació no va poder 
gaudir de les vacances del període d'estiu de l'any 2016 per necessitat de serveis, i les ha gaudit a 
l'hivern. Això ha comportat que la puntuació d'aquest any, per criteri de sentit comú, li han hagut 
de valorar amb la màxima puntuació. Suport argumenta que aquesta casuística no està 
contemplada a la instrucció i va sol·licitar aclariments a la Regió, però ningú els hi ha respost. S’ha 
fet la consulta, un cop es tingui resposta, s’informarà a la Oficina de Suport.  
 

 
Es te previst hores extres de POEA per la RPTE? No, no es tenen previstes hores extres per la regió.  

RPTE 

 
Com va la taxa de repartiment de les armilles? S’han repartit un 92% de les armilles, esperen arribar al 
100% abans de finalitzar el mes.  
 
Condecoracions pels que van assistir a l‘accident d’autobús de 
Freginals: Demanem saber quin tipus de felicitació es donarà als companys que van anar a 
l’accident de Freginals. Volem recercar que en casos similars succeïts en altres part del país, 
(atropellament de tren a Castelldefels o accident al Poliesportiu de Sant Boi de Llobregat, entre 
d’altres) s’han donat medalles als companys que van haver d’assistir i actuar, creiem que no cal 
explicar els motius, que els fets van ser suficientment greus i importants com per a que es doni 
aquesta condecoració a tots els que van assistir en l’accident (USC, Trànsit, UI, UTPC,...). S’han 
proposat a diversos agents per condecoracions i d’altres per felicitacions, però es la comissió de valoració 
qui ha de resoldre les peticions.  
 

 
Quant es repartirà el nou material d’ARRO per realitzar dispositius POEA que es va dir que es 
repartiria a finals de febrer? La majoria ja ha arribat, només falten algunes coses.  
 

ARRO 

 
UTPC 

Falten guants de goma foscos específics per a llums tipus forense ja que la utilització d’aquesta 
llum més de 20 minuts pot causa càncer de pell. S’ha posat en coneixement de riscos laborals, resten a 
l’espera de saber quins guants han d’adquirir, en quan ho sàpiguen, els compraran.  
 
També es demana més formació sobre totes les eines que tenen i fulls informatius on s’especifiqui 
els perills de cada instrument, estris o productes utilitzats. Els membres de la UTPC tenen un 
aplicatiu on consultar les fitxes de tots els aparells i les seves instruccions. També tenen formació 
realitzada per riscos laborals 
 

 
TRÀNSIT MORA D’EBRE 

Quant es podrà disposar d’una Xenon ja que la que tenien està espatllada de tants quilòmetres que 
porta i la nova que tenien assignada se la van emportar i no ha tornat més? des de dilluns 13 de 
febrer ja està arreglada 
 
Als controls de transports per falta de Xenon, les bàscules i les esterilles han d’anar als cotxes 
amb el conseqüent perill ja que van al seient del darrera. Es tindrà en compte per futures ocasions.  
 
 


