
 

 
REUNIÓ RPTE 21/04/2016 

ABP TORTOSA 

-Queixes per realitzar la funció de responsable obligatòriament, ja que últimament hi ha mancança 
d'efectius i comandaments a l'ABP. 

Resposta: Des de la regió s’estant cobrint les baixes llargues de comandaments amb canvis d’escamot 
de caporals i/o sergents, les baixes imprevistes o de poca durada, no es poden restituir. S’està 
esperant la resolució del concurs general d’USC i el de nous caporals, per veure com resta aquesta 
mancança de comandaments a l’ABP, tot i així, ho destaquen com un fet puntual. 

-Hi ha un contenidor d'obres al costat de comissaria amb una separació de només 1,5 metres amb 
el mur, on fàcilment algú podria saltar a dins de la comissaria a la nit. Es demana que se separi una 
mica més. 

Resposta: Des de la regió ja s’han fet les gestions escaients per tal de retirar aquest contenidor i 
d’altres elements que es van detectar propers al mur de seguretat de l’edifici. Ara mateix no hi ha cap 
element a menys de 2 metres del mur. 

UI TORTOSA  

-Hi ha un magatzem o lloc per dipositar les proves que el jutjat deixa en dipòsit al despatx de la UI 
Tortosa?. Hem de recordar que aquestes probes contenen elements químics molt tòxics i estant en 
contacte amb l'aire que els companys respiren. 

Resposta: Ja existeix un magatzem per emmagatzemar tots aquests productes, el qual es troba a la 
UTPC. A més, hi ha un altre magatzem d’evidències a la regió. L'intendent manifesta que ell 
personalment va informar fa temps als membres de la UI de l’existència d’aquests dos llocs. 

CD L'AMETLLA DE MAR 

Resposta: Segons el cap de negociat, aquest projecte està establert a altres comissaries i ara per ara 
no es canviarà. Més endavant, i en cas de què continuïn havent queixes, es tornarà a demanar a la 
Divisió que estudiïn un altre sistema. 

-Timbre d'accés a garjoles. S'han rebut queixes del sistema que està establert per accedir a les 
garjoles, donat que hi ha un sol timbre s'ha de demanar al company de recepció el número de 
porta que es vol obrir sent complicat si el company està atenent a algun ciutadà estar pendent del 
número de porta que s'ha d'obrir. Es podria col·locar un altre sistema, on hi hagi un timbre per a 
cada porta, com per exemple té l'ABP Montsià? 



 
-Interior de garjoles: Des de dins de la garjola es te accés a un vidre de metacrilat que els detinguts 
podrien arribar a trencar, es pot canviar per un altre material? 

Resposta: El cap de negociat ens manifesta que el metacrilat es anti vandàlic i que el sistema és 
segur. 

-Les càmeres de garjoles, quan s'apaguen les llums, no es veu bé, sembla que hi hagi "boira". 

Resposta: Ja tenien coneixement d’aquesta problemàtica, s’ha posat en coneixement del 
Departament, els quals han demanat als tècnics un estudi per una possible solució. 

-La temperatura de comissaria és excessiva, a més hi ha una sensació d'humitat molt important. 

Resposta: S’està treballant amb els tècnics per tal d’equilibrar el sistema de la calefacció intel·ligent. 

-La tanca perimetral de la comissaria és insuficient. 

Resposta: La comissió tècnica de seguretat del Departament no ha considerat incloure en el catàleg 
de prioritats el de la seguretat perimetral de les comissaries, per tant, ara per ara les seves prioritats 
són les incloses en aquest catàleg, en les que s’inclouen les càmeres de videovigilància o les pilones, 
per exemple. 

-Falten cortines a diverses finestres i des de la carretera es veu l'interior de la comissaria. 

Resposta: S’ha parlat amb el Departament per col·locar cortines o làmines anti visualització.  

-No hi ha destructor de paper, s'ha de dur el paper per destruir a Tortosa. 

Resposta: Ja està sol·licitada, però ara mateix no hi ha pressupost, quan hi hagi per adquirir un, es 
comprarà.  

-No tenen càmera de fotos per OAC.  

Resposta: Ja està sol·licitada, però ara mateix no hi ha pressupost, quan hi hagi per adquirir un, es 
comprarà.  

ABP MONTSIÀ 

-Manca d'efectius a la UI Montsià  

Resposta: Ja s’està treballant per cobrir la baixa que va causar l’expedient sancionador d’un efectiu, 
l’altre baixa, donat que es per aprovar el concurs de caporal, no es podrà cobrir fins que no surtin 
nomenats al DOGC amb el nou càrrec. 

Resposta: S’està treballant i s’ha sol·licitat al Departament tenir més tot terrenys a tota la regió, la 
prioritat de l’Intendent és la de tenir un 4x4 logotipat per ABP/CD com a mínim, tot i que ara no es 

-Vehicles de la UI Montsià. En aquesta unitat tenen 3 turismes de petites dimensions, un Opel 
Corsa, un Skoda Fabia i un Citroën C3. Seria necessari substituir un d'aquests per un vehicle tot 
terreny on poder portar el material de científica i així tenir accés a les zones rurals de la comarca, 
donat que moltes de les IOTPs i serveis es realitzen a cases de camp on s'ha d'accedir per camins de 
terra i els vehicles que tenen no són adequats per això i s'estan fent malbé. 



 
compleix. En el cas concret de la UI Montsià, ara mateix no es pot aconseguir cap tot terreny de paisà, 
tot i que sí que es pot aconseguir un vehicle amb més capacitat de càrrega, per tal de poder portar el 
material de científica. L’intendent s’ha compromès a solucionar aquest tema amb la major brevetat 
possible. 

CD MORA D'EBRE 

-Manca d'efectius a la CD Mora d'Ebre. Hi ha una manca d'efectius i comandaments agreujada per 
l'obertura de la CD de l'Ametlla en un territori amb entitats de risc com la central hidroelèctrica de 
Flix i la central nuclear d'Ascó). La manca d'efectius es tal que arriba fins a extrems de que només 
un company ha entrat a cobrir el torn de la CD de Mora i que molts cops, els companys han de 
realitzar la tasca de responsable obligatòriament. 

Resposta: Des de la regió es reconeix la manca d’efectius de tota la regió, però en especial la de la CD 
de Mora i la de l’Ametlla, ens manifesten que amb l’obertura de la CD de l’Ametlla de Mar, van 
marxar 11 efectius de la CD de Mora d’Ebre. Ens informen que quan es resolgui el concurs general, es 
farà un estudi dels efectius de la RPTE i les ABPs que tinguin un excés d’efectius sobre la cobertura 
actual, aportaran agents a les ABP/CD que tinguin menys efectius sobre la cobertura actual, com per 
exemple la CD de Mora d’Ebre o la de l’Ametlla de Mar, després de la resolució del concurs generals i 
de la promoció de caporals la cobertura de la comissaria quedarà amb dos agents i dos caporals per 
sota de la que hi havia abans de l’obertura de la comissaria de l’Ametlla. 

- Està previst realitzar un oferiment de places provisionals o en comissió de servei? 

Resposta: No, s’agafaran efectius de les ABP/CD que després del concurs general tinguin un excés 
sobre la cobertura actual, segurament de l’ABP Montsià, la qual tindrà excés. 

Els oferiments segurament seran després de la resolució del concurs general i a nivell de tota 
Catalunya. 

RPTE 

- Lliurament de les armilles i data prevista finalització lliurament. 

Resposta: Ara mateix ja s’ha lliurat el 70% de les armilles de la RPTE, s’espera que durant l’últim 
trimestre de l’any s’hagi lliurat el 100%. De les armilles exteriors de l’ARRO es deixarà un estoc. 

- Fundes de pistola. Se  sap si hi hauran canvis o modificacions de les fundes a conseqüència dels 
últims incidents que per poc perd la vida una companya. 

Resposta: Des de la Divisió Tècnica s’està estudiant aquest problema, ens manifesten que els dos 
incidents dels que es tenen coneixement al cos, van passar amb fundes diferents. 

El cap d’administració ens informa que van arribant fundes de pistola, sobretot de Walter. 

- S'està lliurant el vestuari i material demanat en reposicions extraordinàries? 

Resposta: Tot el material sol·licitat en reposicions extraordinàries s’ha demanat i s’està lliurant, tot i 
que hi ha un retard per manca de productes a la Divisió. 

 



 
-Quina formació s'està donant respecte a la manipulació d'armes llargues. Es té previst ampliar-la o 
modificar-la? 

Resposta: A la RPTE ja s’està realitzant el nou pla de tir establert per la Divisió.   

- Guàrdies No Presencials de les Unitats d'Investigació. Hi ha hagut queixes per part dels agents de 
les UIs Montsià i Baix Ebre en relació a les activacions. 

Resposta: S’han estudiat molts sistemes diferents, ara mateix s’està estudiant un altre sistema, fins i 
tot no es descarta que les guàrdies de nit siguin presencials, tot i que per la RPTE no és una prioritat. 
En breu hi haurà una reunió per a tractar el tema i mirar de donar-li una solució definitiva que serveixi 
per a totes les UIs de la RPTE. 

-Servei de grua de la regió. 

Resposta: La RPTE, ni cap altre, té contractat un servei de grua, ara mateix en cas que l’instructor 
necessiti portar un vehicle a dependències policials, si aquest té assegurança, des de la Sala de 
Coordinació s’activarà mitjançant la companyia asseguradora, en cas que no es disposi d’assegurança 
i el seu trasllat sigui totalment necessari, es sol·licitarà un servei de grua i la regió abonarà la 
corresponent factura.  

-Felicitacions de la RPTE.  Queixes de molts agents per l'opacitat del sistema, demanem un llistat 
públic amb totes les propostes i les concessions definitives amb el motiu de la felicitació, tal com 
tenen establert a altres regions.  

Resposta: Ens manifesten que el 60% de les propostes han estat concedides, segons l’Intendent les 
felicitacions són una eina motivadora i si aquestes creen desmotivació, es replantejarà personalment 
el sistema de concessió. des cara a l'any que ve, s'estudiarà com fer públic un llistat de propostes i de 
concessions. Tot i això, manifesta que qualsevol agent és lliure de reclamar als seus superiors 
explicacions sobre una concessió o de sol·licitar ell una proposta. 

-Manca de pilones anti encastaments a les entrades de les dependències policials de la regió. 

Resposta: Ja s’ha demanat a l’ajuntament de Tortosa moure les pilones uns metres més cap a la 
vorera, això solucionarà el problema que hi ha actualment amb les tanques grogues d’obra.  

-Pla de costa de la RPTE. 

Resposta: Es cobrirà amb efectius de BRIMO, ARRO i amb desplaçaments d’indicatius d’USC de les 
ABP’s de l’interior cap a les ABPs de costa. No hi haurà oferiment d’hores extres per aquest pla. 

-Lliurament de granotes d’ARRO. 

Resposta: Reconeixen la mancança d’aquest tipus d’uniformitat, ens manifesten que dintre de poc hi 
haurà reposició.  

  

*Ens emplacen a una nova reunió a finals del mes de juny. 

 


