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REUNIÓ REGIONAL TERRES DE L’EBRE 26-09-2018 
 
 
El 26 de maig de 2018, la USPAC, juntament amb la resta de sindicats, ens vàrem 
reunir amb els caps de la regió policial, i amb el representant de l’Administració. Us 
oferim un resum dels temes que es van aportar i tractar amb aquesta reunió, 
qualsevol dubte que tingueu podeu contactar amb el vostre delegat/da. 
 

CD MÓRA D’EBRE 
 
• Imputació d’hores del curs de formació realitzat el 20 de setembre de 2017: 

Administració ens comunica que estarà introduït en data 31/10/2018, per lo tant 
en data 1 de novembre ja tindria que estar solucionat. 

 
• Sector de trànsit de Móra d’Ebre: Novament, denunciem en la precarietat 

laboral i la deixadesa del sector, ja que es continua enviant dia si i dia també els 
companys del sector a cobrir Tortosa, deixant la comarca de la Ribera i Terra Alta 
sense efectius de trànsit. Un cop més, ens diuen que és un tema de Prefectura i 
que des de la Regió intentaran buscar alguna solució, però no depèn d’ells. 

 
• Desplaçaments “unipersonals o patrullatges unipersonals”: Tornem a 

demanar que sota cap concepte es realitzin desplaçaments de manera unipersonals 
o patrullatges unipersonals. Recordem que estem en alerta terrorista 4 sobre 5. El 
cap de la Regió ens comunica que no hi ha cap agent a qui li sigui obligat 
desplaçar-se de manera unipersonal o patrullatge unipersonal, a no ser que sigui el 
propi agent que desitgi realitzar-ho. 

 
Des d’USPAC avisem, al cap de la Regió, que si succeeix algun incident, accident o 
lamentació per un desplaçament o patrullatge unipersonal, ho traslladarem als 
serveis jurídics i denunciarem al Comandament que hagi donat la ordre. 
 

• Mesures de seguretat: Es trasllada un seguit de millores amb la seguretat a la 
comissaria (materials) i, també, poder garantir la seguretat als companys/es que 
hi ha amb segona activitat a la comissaria/peixera (sobretot en torn de nits). Per a 
saber més informació d’aquest punt, pregunteu al vostre delegat i us ho explicarà. 

 
• Plaga de mosquits tigre a la comissaria: Molts cops els companys/es (sobretot 

al torn de nits) tenen que tancar el llum per tal de minorar les picades d’aquests 
mosquits, sobretot a la peixera i al despatx de cap de torn. Des del servei 
d’Administració ens comuniquen que són conscients d’aquest problema i estan 
estudiant poder instal·lar algun aparell repressiu per a aquests insectes, ja que 
veuen que amb les fumigacions no n’hi hi ha prou. 
 

• Disposar de clau interior per tancar la porta de la peixera: Ens diuen que la clau 
està a porta i que la deixaran posada al pany, pels companys que desitgin tancar-
se a la peixera mentre hi realitzen el seu torn de treball. 

 

ABP GANDESA 
 
• Manca de vehicles 4x4 logotipats: Administració ens comunica que hi està al 

corrent i que serà un dels llocs on es redistribuiran els vehicles un cop vagin 
arribant (segon semestre del 2019). 
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• Enfocament càmera exterior: Administració diu que ja està tot aprovat i 
finalment el que es farà serà canviar l’enfocament de la càmera exterior sense que 
les banderes tapin la seva visualització. Això hauria d’estar arreglat des del passat 
mes de maig, però encara continua igual. El servei d’Administració diu que ho 
tornarà a reclamar i esperen que durant el mes d’octubre es revisi. 

 
• Càmeres perimetrals: Demanem revisar l’enfocament de les càmeres exteriors 

per a no deixar cap angle mort de visió. El cap de l’ABP comunica que ho revisarà, 
però que en un principi no hi ha cap deficiència de visualització en cap punt.  

 
• Lliurament del número de NOP: Reclamem, un cop més, que hi ha un 

agent/caporal que a dia d’avui segueix sense disposar del número. 
 
• Disposar de clau interior per a tancar la porta de la peixera: Ens diuen que la 

clau està guardada a l’armariet de porta i que la deixaran posada al pany, pels 
companys que desitgin tancar la peixera mentre hi realitzin el seu torn de treball. 

 
• Investigació: Ens comuniquen que el sistema actual de guàrdies no presencial, 

de moment, no es canviarà i seguirà com fins ara. Tot i això, degut aquesta 
problemàtica el cap de la Regió està obert a poder tractar i buscar solucions sobre 
aquest aspecte. I el mes d’octubre, convocarà una reunió amb els diferents caps 
del territori i persones d’Investigació, per a tractar aquesta qüestió. 

 
 

CD L’AMETLLA DE MAR 
 
• Problemes amb la climatització i condensació: Denunciem la pèssima 

reparació del sistema de climatització, ja que les accions de l’empresa de 
manteniment van provocar més problemes a la comissaria, com la filtració d’aigua 
per les plaques, la qual va produir una important floridura (“moho”). 
  

• Neteja floridura i canvi de plaques: Es rascaran els sostres, aplicant una capa 
d’imprimació especial per a que això no torni a succeir i es pintarà. I si amb això 
no es soluciona, es canviaran per unes plaques noves. 

 
• Patrullatge mixt a Tortosa: Demanem que si hi ha pocs efectius a l’Ametlla o el 

company de porta està sol, els efectius o patrulles fins a Tortosa i no marxin lluny 
de la comissaria. El cap de la Regió ens comunica que ho parlarà perquè no torni a 
succeir. D’igual manera ens diu que si ho detectem, que li fem arribar. 

 

AMPOSTA 
 
• Manca d’il·luminació davant de comissaria: El cap d’Administració comunica que 

es faran gestions amb l’Ajuntament per tal que ens puguin instal·lar dos fanals.  
 

• Servei Psicològic CODEX: Al febrer de 2018 es va demanar l’activació dels 
serveis psicològics per part de dos agents que van estar a l’explosió d’Alcanar. A 
data d’avui, ningú els ha trucat, la qual cosa demostra que el protocol no funciona. 
Aquest tema ja l’hem denunciat al Comitè de Salut i Riscos Laborals. I arribarem 
fins on calgui, per tal de millorar totes les mancances del suport psicològic. 
 
El cap de la Regió diu que ell no en té coneixement d’aquest afer i diu que totes les 
persones que ho van sol·licitar, totes, van ser ateses. Esbrinarà que és el que ha 
pogut passar i demana que els companys ho comuniquin al seu cap de l’ABP i que 
de manera immediata s’activarà el servei psicològic. 
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PUNTS REGIONALS 
 

• Informació de les Directrius per la retirada i col·locació de llaços grocs a la via 
pública: El cap de la Regió ens comunica que no hi ha ni hi haurà cap regulació 
sobre aquest tema. Tanmateix ens comunica que no veu recorregut en la querella 
que es va interposar al Jutjat de Falset sobre una actuació d’aquest afer i que ell, 
personalment, ha parlat amb tots els agents que van estar en aquell servei. 

 
• Tancament any policial 2017, imputació hores formació, cursos i Àgora: 

Estarà Introduït i tancat el dia 31/10/2018, per lo tant, amb l’1 de novembre, tots 
els companys/es haurien de tenir les hores regularitzades i de forma correcta. 
També especifiquen que si algun company/a desitja canviar si ho vol cobrar o 
compensar, ho pot fer comunicant-ho ràpidament al seu servei d’Administració. 

 
• Garantir un caporal per torn, sobretot en nits: Els agents que fan de 

“responsables” de torn, no tenen cap tipus de remuneració econòmica ni 
compensatòria, per lo tant, s’ha de garantir un caporal per torn. El cap de Regió 
ens comunica que fan l’impossible per a garantir un caporal per torn de treball, tret 
de certes circumstàncies que puguin sorgir i la manca d’efectius. 

 
• Manca de roba d’hivern: Un any més i abans que arribi el fred, volem tornar a 

demanar que es doti de roba d’hivern a les comarques de la Ribera i Terra Alta, ja 
que la seva climatologia és molt similar a les de Ponent o algun indret de Pirineu. 
El cap d’Administració diu que no depèn d’ells, ja que aquestes comarques no 
estan catalogades com a zones gèlides, tot i això, ho tornaran a reclamar. 

 
Des d’USPAC encoratgem als caps que prenen aquestes decisions (molts d’elles a 
Barcelona), que vinguin a patrullar al carrer amb la base, a ple hivern, i 
d’aquesta manera puguin decidir amb coneixements, si és una zona gèlida o no. 

 
• Felicitacions i medalles: Ens comunica el cap de Regió, que estan penjades amb 

un llistat a les diferents comissaries i visible per a tots els efectius que hi treballin. 
 

• Seguretat a les comissaries: Demanem que es revisi la seguretat de totes les 
comissaries de la regió i es puguin dotar d’arc de seguretat i altres elements totes 
les comissaries. El cap d’Administració ens comunica que es portarà a terme una 
auditoria per a valorar la seguretat de cada comissaria de tot el territori. (si voleu 
rebre més informació, contacteu amb el vostre delegat/da i us ho explicarà). 

 
• Entrega de nous vehicles policials: El primer trimestre de l’any 2019 

s’entregaran les Mercedes Vito, per a trànsit. I durant el segon semestre de 2019 
s’entregarien la resta de vehicles (no especifiquen ni marca ni models). Tot això 
dependrà de les partides pressupostàries. 

 
• Climatització als vestuaris: Administració ens comunica que als vestidors no hi 

ha climatització per què no es considera una zona de treball, però que s’està 
realitzant un estudi a veure com es podria solucionar aquesta problemàtica. 
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