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REUNIÓ REGIONAL SINDICATS I CAPS RPTE 9 OCTUBRE 2019 
 
Ahir dimecres, 9 d´octubre, USPAC , juntament amb la resta de sindicats, ens vam  
reunir amb el  Sots Cap de la Regió Policial Terres de l´Ebre i amb la Cap 
d´Administració de la Regió. Us oferim un resum dels temes tractats: 
 
GENERALS 
 
-Contenidors per l’emmagatzematge de plantes de marihuana: Tenim queixes 
sobretot a les comissaries de Gandesa i Móra d´Ebre. Són conscients de la 
problemàtica i estan mirant solucions, agilitzaran el trasllat a Regió.  
 
-Graelles per poder-se apuntar al romanent voluntari i a la formació de 
manera voluntària: Es treuen però ens diuen que els companys no s´apunten, 
insistim que haurien de sortir més dates per poder triar. 
 
-Cursos i agents amb segona activitat: Es mira cada cas, i si els companys tenen 
limitacions físiques, no fan esforços físics, que ho comentin sempre, axí com si tenen 
problemes per desplaçar-se, es tindrà en compte. 
 
-Climatització de les comissaries: Cada 3 mesos es revisen els filtres (ens consta 
que si ho fan no es fa bé) i que es revisarà en breu la climatització i els elements de 
seguretat. Comenten la insatisfacció que hi ha amb l´empresa de manteniment. 
 
-Eleccions: S’hauria de deixar clar i puntualitzar, que les persones que participin per 
qualsevol causa al dispositiu d’eleccions, s´hauria de cobrar. Ens diuen que en les 
eleccions vinents els hi han avançat que segurament retallaran en el dispositiu. 
 
-Protecció de dades personals: Demanem que certs caps no preguntin, demanin 
informació sobre patologies mèdiques que ha sofert un funcionari o familiar, per 
justificar permisos. Estan d´acord i ho recordaran, no esteu obligats a facilitar 
aquestes dades personals!! 
 
- Publicitat als taulells de comissaria de felicitacions i medalles i motius: Amb 
l´única finalitat de transparència, ens diuen que com ho vam sol·licitar i va anar bé ho 
tornaran a fer.  
 
-Efectius a la Regió després del concurs: Pel que fa a agents es queden igual (23 
marxen i 23 venen), caporals marxen 14 i venen 19 i sergents marxa 1 i venen 2. 
 
UI/UTI 
 
-Des de fa 2 anys agafen agents d´UI bàsica per treballar a l´AIC Terres de 
l´Ebre, de manera no voluntària i sense constar enlloc: Les exigències horàries 
de Nivell 3 no són com les de Nivell 2, i els canvis molts cops amb poques hores 
d´antelació perjudica greument la conciliació familiar. Seria més  
coherent si hi ha necessitat de servei a l´AIC fer oferiment i comissió o similar, 
tothom sortiria guanyant. Ens diuen que és un tema que escapa de la Regió, i una 
qüestió que es fa per operativitat. USPAC ho elevarà a reunions  de la CGIC. 
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-Impossibilitat de gastar/demanar hores acumulades per part dels caporals: 
Motivat per la manca d´efectius, d´una banda hi ha una instrucció que diu que a 
partir de 32´5h a la bossa s´ha de demanar per altra es denega. Són conscients de la 
problemática, però és un tema  a nivell d´AIC i ho elevarem també com l´anterior 
punt. 
 
CD MORA D´EBRE 
 
-Sector de trànsit de Móra d’Ebre: Fins que hi hagi el Dipositiu Toga a Gandesa, 
seria important poder garantir els agents al seu sector de referència, ja que d’aquesta 
manera, es garanteix la seguretat de tots els agents i no és tan evident la manca 
d’efectius. Ens diuen que els criteris que s´agafen depenen dels efectius i operativitat 
de cada dia, conscients també de la situació que causa aquest dispositu. 
 
-Mesures de seguretat: Demanem, un cop més, que s’instal·lin pilones de seguretat 
a la rampa d’accés de la porta principal. Ho tornaran a demanar i si la resposta és 
negativa intentaran trobar solució a nivell d´Ajuntament. 
 
-Vidres de la zona del menjador: Reclamació reiterada i que també es tornarà a 
mirar, ho elevaran a la comissió d´autoprotecció.  
 
-Tancament de la comissaria puntual per manca efectius: Ens diuen que la 
decisió va ser encertada per garantir poder anar a un incident greu o per garantir 
seguretat als companys, nosaltres seguim pensant que la prioritat seria aixecar el 
Toga i no prioritzar la vigilància de murs.  
 
-Garantir la seguretat dels agents de segona activitat de la comissaria: 
Miraran els casos personals, sobretot en torns concrets (ho explicarem als possibles 
afectats) i es parlarà amb els caps. 
 
-Imputació horària de cursos: Parlem d´un cas concret  on creiem que el criteri 
utilitzat no s´ajusta a dret i demanem que se l´imputin les hores de formació 
descomptant del romanent o en cas de tenir-lo exhaurit li pugin a la bossa. La Cap 
Administració ho revisarà per tal de veure si realment hi ha un error i rectificar si és el 
cas. 
 
L´AMETLLA DE MAR 
 
- Desplaçaments unipersonals de l´Ametlla per fer servei a Tortosa:  Creiem 
que s´hauria de prioritzar la seguretat i no permetre desplaçaments unipersonals. Ens 
diuen que a poder ser es fa per part de dos vehicles, però ens recorden que en tot cas 
és un “desplaçament” i ho poden fer. 
Així mateix fem referència a temes de seguretat i manca efectius a sector en segons 
quins torns, ho explicarem als companys personalment per una raó òbvia de 
seguretat. 
 
-Males olors al pàrquing subterrani: No en tenien coneixement i ho revisaran. 
 
-Problemes de climatització: Tenen des de sempre molts problemes amb la 
climatització  i no ho acaben de regular, l´empresa de manteniment no acaba de 
trobar la solució.  
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-Efectius en comissió a l´Ametlla: En un primer moment se´ns va dir que 
segurament no es trencarien les comissions, ara sembla ser que si, previsiblement, al 
novembre es reincorporaran a Tortosa. Els demanem que se´ls faciliti almenys el 
poder triar escamot, sobretot en els casos que així es requereixi per situacions 
personals concretes i conciliació familiar. Ho tindran molt en compte ens diuen, de no 
ser així contacteu amb el vostre delegat/da. 
 
ABP GANDESA 
 
-Banderes que tapen la visualització de les càmeres: Han passat diverses 
reunions regionals i aquesta anomalia segueix sense solucionar-se. Portem anys amb 
aquest problema i seguim a dia d´avui sense solució... 
 
-Càmeres: S´han de canviar tot el sistema de càmeres per l´any 2020. De totes 
maneres si hi ha incidències concretes aviseu a Administració perquè passin incidència 
a manteniment i de persist,ir la incidència ens ho feu arribar. 
 
-Dispositiu Toga: La manca d´efectius fa que en molts torns el servei sigui 
constantment Toga, ens diuen que ja intenten gestionar relleus i serveis regionals 
també fa roda, de fet ens diuen que són la Regió que més efectius de serveis 
regionals té al dispositiu a Catalunya. 
 
-Servei de neteja: Es fan dos torns de 3h cada dia, matí i tarda. Quan el personal de 
neteja està de baixa o vacances, les substitucions les fan 1h i mitja per torn i l´altra 
hora i mitja la fa l´especialista. Per tant les hores són les mateixes. 
 
-Canvis entre agents: Ens comuniquen que hi ha problemes per efectuar canvis 
“voluntaris” entre agents, no entenem el motiu quan és, en moltes ocasions, una 
opció de conciliació dels agents. Ens diuen que sempre que no s´incompleixi Decret 
els canvis voluntaris s´han d´acceptar. Si us trobeu amb problemes per aquest motiu 
ens ho feu arribar. 
 
-Equipació per motocicletes: Seguim reclamant-ho, des de Regió  també els 
interessa perquè solucionaria el problema de parc mòbil, però no depèn d´ells, ho 
tornaran a elevar. 
 
-Investigació Gandesa: Hi ha alguna novetat en les propostes que s´estaven 
treballant amb el sistema de guàrdies? Ens diuen que hi ha una comissió de treball al 
respecte a nivell de cos i volen esperar als resultats d´aquesta. 
 
 
Us recordem que no espereu a la pròxima reunió, si teniu queixes i /o 
incidències , i les feu arribar al vostre delegat/da contactant d´immediat per 
poder solucionar tot allò que ens arriba i /o elevar-ho on pertoqui si és el 
cas. 

 
                                                                
 

Tortosa, 9 octubre de 2019 


