
 
 

REUNIÓ DELS SINDICATS AMB ELS REPRESENTANTS DE LA RPTE 
26/09/2018 

 
El dimecres 26 de setembre vàrem dur a terme la reunió periòdica regional, els temes tractats van ser els 
següents: 
 
Es preveuen algunes modificacions amb temes de seguretat dels perímetres de les comissaries i, sobretot, 
a les peixeres de Tortosa i Mora?.  
El Cap d’administració ens respon que es realitzarà una auditoria de totes les comissaries per si s’ha de 
realitzar algunes modificacions. 
 
Estat del funcionament de la climatització de la comissaria de l'Ametlla? 
El Cap d’administració admet que ha portat molta feina solucionar la problemàtica de la climatització de la 
comissaria de l’Ametlla però, després d’haver canviat tot el sistema, ara ja funciona i estan solucionats els 
problemes de condensació. Ara queda canviar les plaques del sostre que estiguin fetes malbé i pintar o 
netejar les taques d’humitat. 
 
Tenim alguna novetat amb l'entrega de nous vehicles?.  
Està previst que al primer trimestre del 2019 tinguem les primeres  Mercedes Vito per a trànsit però el 
procés pot durar fins al juny. Durant el 2n semestre del 2019 està previst que es comenci a substituir els 
vehicles d’USC però falta confirmar. 
 
Ens poden confirmar dates del pagament de l’Àgora?  
Les graelles estan tancades i enviades, si tot va bé es podia pagar al novembre.  
 
Els cursos de formació del 20 de setembre també estarien quadrats i llestos per pagar per al novembre. 
 
L'excepció serien les especialitats d’investigació que hi van participar a l’Àgora que encara no tenen data de 
pagament. 
 
Queixes per haver de tenir menors Mena a les comissaries, ja que no estan habilitades per aquesta tasca i 
amb la manca d'efectius es més carrega de feina. S’està d’acord amb la problemàtica i ens han dit que hi ha 
reunions per buscar solucions. La manutenció s’està pagant amb el fons de manutenció de les comissaries, 
nosaltres no hem d'avançar els diners. 
 
Amb quina freqüència és reclamada l'ARRO per realitzar serveis fora de regió?  
Ens responen que dos o tres cops per setmana. S'insisteix que amb la manca de patrulles al territori és un 
reforç necessari que en un moment donat pot ajudar als companys amb situacions de risc per la seva 
integritat física. 
 
Es proposar realitzar reunió amb els caps d’UI, algun company de cada UI i algun Cap per tal de d’unir criteris 
alhora de realitzar les guàrdies. 
 
Si algun company necessita suport psicològic tema atemptats o per altres raons de feina que no esperi, que li 
poden gestionar al moment, no fa falta fer N.I. 
  


