REUNIÓ AMB EL CAP DE LA REGIÓ POLICIAL DE
GIRONA DEL MES DE FEBRER DE 2010
El passat 22 de febrer de 2010 es va celebrar la reunió amb els Cap de la Regió Policial de
Girona i amb el Cap d’Administració. A proposta del CAT es van tractar els següents
temes:
- Varem informar de les queixes de diferents companys envers l’actuació dels lletrats
de la Generalitat, consistents en la seva impuntualitat i en la poca preparació dels
assumptes, així com de la comissió d’errades a l’hora de denegar els serveis jurídics
quan en realitat pertocaven. El Sr. Ballesta manifesta que és coneixedor d’aquestes
errades, ens comenta que ja s’han corregit i que s’ha passat la incidència a Barcelona.
Respecte a l’actuació dels lletrats ens fa saber que orgànicament no depèn de la DGP però
que traslladarà les nostres queixes. El CAT va reclamar la presència, si més no, d’un lletrat
a la Regió per evitar els desplaçaments amb els consegüents retards i alhora perquè sense
cap mena de dubte suposaria un millor servei al facilitar un contacte personal entre lletrat i
companys.
- Vam queixar-nos per les constants denegacions a les peticions d’uniformitat i pel
retràs a l’hora de lliurar el material concedit. El Sr. Ballesta va negar que es produïssin
tantes denegacions i va dir que calia estudiar cas per cas. Així mateix, va dir que
s’escurçaria notablement el temps emprat a l’hora de lliurar el material ja que fins ara es
feien les peticions de material un cop al mes i a partir d’ara es faran setmanalment. No
dubteu en fer-nos saber les denegacions de material que patiu.
- Vam fer saber el malestar existent entre els mossos de la RPG per la impossibilitat
d’accedir a cotxes oficials per realitzar la formació obligatòria. Vam denunciar la
manca de rigor a l’hora d’assignar els vehicles disponibles i la dificultat d’arribar
amb transport públic a la zona franca.
La intendent va defensar que la instrucció era molt clara i que s’havia de prioritzar la
utilització de transport públic. Va manifestar que no hagués hagut de baixar ningú en cotxe
oficial i que no veien tants entrebancs per arribar a la zona franca. Des del CAT vam
denunciar un cop més el centralisme existent en aquest cos i vam preguntar si a nivell de
costos no seria molt més pràctic que fos 1 formador qui es desplaces en comptes de que
haguessin de desplaçar-se prop de 200 agents. La setmana vinent registrarem un escrit
sol·licitant aquests canvis.
- Vam sol·licitar informació respecte les obres del nou camp de tir i sobre la
possibilitat de tornar al camp de tir de la Devesa de Girona. Respecte les obres del nou
camp de tir ens van informar que estarien acabades a finals d’aquest any i respecte el camp
de tir de la Devesa de Girona ens van informar que s’han arreglat les deficiències

observades l’any passat i que estan sent provades pels instructors de tir d’ARRO. Si les
proves que estan realitzant els instructors són positives es tornaria en breu a aquestes
instal·lacions abandonant definitivament les de Sant Climent.
- Vam denunciar les queixes de companys a qui s’obligava a fer la seva rehabilitació
en un centre de Girona ciutat havent-se de desplaçar més d’una hora per fer-ne mitja
de rehabilitació. El Cap d’Administració i Serveis es va comprometre a estudiar- ho i a
dir-nos alguna cosa ben aviat.
- Vam sol·licitar cadires ergonòmiques per tots els companys que han d’estar asseguts
durant tot el servei. El cap d’administració va informar que properament gaudirien
d’aquestes cadires tots els agents de sala regional. Vam celebrar aquesta notícia i vam
demanar el mateix per la resta de companys que es troben en la mateixa situació. La
resposta va ser que no depenia d’ell sinó que depenia de la Subdirecció General de
Prevenció de Riscos Laborals.
- Vam preguntar quants vehicles arribarien a la Regió aquest estiu dels prop d’un
miler que ha adquirit el Departament. El cap de la Regió va contestar que no tenien cap
informació al respecte i que tan aviat com ho sabessin ens dirien quelcom i el repartiment
que es faria entre les diferents ABP’s.
- Vam demanar que tinguessin en compte a l’hora de construir la nova central de
Salt, la construcció d’un aparcament tancat per als vehicles dels mossos, més encara
tenint en compte el clima actual en aquesta localitat i els recents actes vandàlics i
robatoris produïts als cotxes dels companys de Sabadell. En van prendre nota i es van
comprometre a fer-ho arribar a qui té responsabilitat sobre aquest projecte.
- Vam preguntar respecte a la incidència que ha tingut el concepte “presència 24
hores” en l’índex de resolució d’expedients pels grups d’investigació per tal d’avaluar
la seva idoneïtat. La intendent va comentar que ho estaven avaluant, que encara no tenien
dades però que ja s’havien pres mesures en alguna ABP ( Roses) on ja havien reforçat la
plantilla.
- Finalment vam demanar informació respecte a la inundació de la CD de Lloret i
vam presentar una queixa en el sentit que ja és la tercera vegada que es produeix. El
cap d’administració va dir que Agefred ja ho estava solucionant.

LA PROPERA REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA ES FARÀ EL
PROPER 22 DE MARÇ.
US ANIMEM A FER-NOS ARRIBAR LES INCIDÈNCIES QUE ES PRODUEIXEN
EN EL VOSTRE SERVEI PERQUÈ LES PUGUEM DENUNCIAR I FER-NE EL
SEGUIMENT ADIENT.
Josep Lluís Robador i Balasch – Delegat CAT a Girona
Girona, 25 de febrer de 2010

