
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ AMB EL CAP DE LA REGIÓ POLICIAL  
DE GIRONA DEL DIA 26/11/2008 

 
 

El passat dia 26 de novembre de 2008 es va celebrar la reunió amb els Cap 
de la Regió Policial de Girona, amb la sots-cap i amb el Cap 
d’Administració. Es van tractar els següents temes: 
 

- Hem  sol·licitat informació sobre els motius que han portat a 
tancar de manera precipitada el camp de tir de Cassà de la Selva. 
L’intendent ha manifestat que tenien dubtes sobre la homologació del 
camp i que per tant han decidit tancar-lo.  Hem afegit que 
celebràvem la decisió alhora que lamentàvem que hagin trigat 
més de set anys en adonar-se de l’absoluta manca de seguretat 
d’aquestes instal· lacions.  
Acte seguit hem qüestionat que l’alternativa per fer les pràctiques 
de tir sigui el camp militar de Sant Climent adduint les següents 
motivacions. En primer lloc, perquè tenim seriosos dubtes de la 
seguretat d’aquestes instal·lacions. Cal dir que el tècnic superior 
de riscos laborals del CAT realitzarà properament una visita per 
supervisar les instal·lacions. En segon lloc, per la seva situació 
geogràfica, molt allunyada de moltes destinacions i en tercer lloc, 
per les condicions climatològiques pròpies del lloc, forta 
tramuntana, que en moltes ocasions fa del tot inviable la 
realització de pràctiques amb la consegüent pèrdua de temps i 
diners.   Ens contesten que avui  dia no hi ha cap altra alternativa i 
que confien arribar properament a un acord amb el Club de Tir 
Olímpic Girona per tal d’utilitzar el nou camp que estan construint a 
Girona. En aquell moment interroguem sobre l’estat de les 
negociacions amb el Club Olímpic Girona. El senyor  Ballesta ens 
informa que ja hi ha una proposta per part del Club, que qualifica de 
“raonable” i que ja l’ha traslladat a Barcelona. Li demanem que 
davant la precària situació actual cal que defensem tots plegats la 



 

 

necessitat d’acceptar la proposta i tancar l’acord que permeti els 
mossos fer pràctiques de tir en òptimes condicions.  Des del CAT 
continuarem fent les gestions oportunes a Barcelona perquè així 
sigui. 

  
- Informem del malestar existent per  la insuportable manca 

d’efectius a  tota la Regió que des del CAT xifrem en uns 380 
agents, dades que hem quantificat minuciosament ABP per ABP. 
Denunciem que la situació és límit i exigim que es faci públic el 
nombre d’efectius que arribaran de la propera promoció a la 
Regió. L’intendent admet manca d’efectius tot i que no els quantifica 
perquè diu que encara estant treballant aquest tema. Respecte al 
nombre d’efectius que arribaran de la propera promoció ho desconeix 
però confia en que sigui un nombre important. Li demanem que 
tingui una actitud valenta i que exposi a Barcelona la realitat de 
les comarques gironines. Des del CAT pressionarem  a la 
Comissió Tècnica Central per tal que així sigui.   
Fem una menció especial de la situació dels companys de Sala 
Regional, on la situació resulta insostenible. Es comprometen a 
estudiar-ho immediatament. 
 

- Finalment ens informen que s’obrirà una nova OAC quan estigui 
enllestit l’edifici de l’Hospital de Sta. Caterina i la seva voluntat de 
reforçar serveis com el de l’aeroport de Girona. 
  

LA PROPERA REUNIÓ TINDRÀ LLOC EL PROPER 
08/01/2009. US ENCORATGEM A QUE UTILITZEU EL 
SINDICAT  PER MILLORAR LES CONDICIONS DEL 
VOSTRE LLOC DE TREBALL. HUMILMENT CREIEM 
QUE ALGUNA COSA ESTEM ACONSEGUINT.   
 
 
 
Salut!  
 
Josep Lluís Robador i Balasch – Delegat CAT  a Girona. 
Girona, 28 de novembre de 2008  

 


