
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 RREEUUNNIIÓÓ    AAMMBB    EELL    CCAAPPSS  PPOOLLIICCIIAALLSS  II  EELL  CCAAPP  
DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓ  II  SSEERRVVEEIISS  DDEE  LLAA  RRPPGGIIRROONNAA  

 JUNY  DE  2010 
 
 

Cada cop més inconcreció i menys solucions , aquest és el resum de la darrera reunió 
del 29 de juny entre les organitzacions sindicals i el Cap de la Regió Policial de Girona  i el 
Cap d’Administració i Serveis. 
 
La reunió va començar amb una reprimenda del Comissari al Delegat de CCOO, a qui van 
acusar de filtrar a la premsa local “EL PLA DE MILLORA 2010”, acusant-lo de deslleial i 
d’haver trencat el clima de confiança mútua entre sindicats i responsables de la RPG.  
 
L’implicat i la resta de delegats sindicals es van afanyar a desmentir la seva participació en 
el fet i a excusar-se d’una manera o un altra, arribant a l’extrem del delegat del SAP, qui en 
el seu paper de bon minyó, va afirmar que a ell el van trucar i que ell no va voler fer 
declaracions.  
 
Quin problema existeix en filtrar a la premsa un document que no t’han lliurat personalment 
sinó que un ha pescat al vol? De quina confiança parlen quan en moltes ocasions ens 
assabentem per la premsa de qüestions que són molt importants per als mossos? En quin 
moment pensaven informar als sindicats d’aquest PLA DE MILLORA 2010?  El màxim 
comandament del cos va afirmar que amb aquesta acció s’havia produït un greu perjudici 
al Cos de Mossos d’ Esquadra i que això no tenia justificació. El  cert és que a la premsa li 
importa un rave les condicions de treball dels moss@s i que tan sols es mou per morbo, 
però la veritat és que sembla ser que és de les darreres opcions que ens queden per lluitar 
pels nostres interessos perquè tal com us detallaré a continuació l’Administració està 
totalment col·lapsada. 
 
Respecte al PLA DE MILLORA 2010, el cap de la RPG va exposar que lluny de 
l’enfocament que si li havia donat, el que el pla pretenia és un acostament entre els 
comandaments i els agents. Que cadascú pensi el que vulgui, però atenent-nos als 
antecedents a mi em sembla una mesura més de fiscalització per millorar les maleïdes 
estadístiques. 
 
Pel que fa a les reivindicacions sobre les instal·lacions de l’aeroport, centre penitenciari de 
Llers, dependències del Santa Caterina, camps de tir.... tot acaba en no res  sota el 
pretexte que estem rellogats, que les instal·lacions no són nostres i que, per tant, encara 
hem de donar gràcies de tenir el que tenim. Quines galtes, això és el món al revés! Qui 
vulgui moss@s que hi posi les condicions necessàries! 
 
Respecte al vestuari i la resta d’equipaments personals cada cop es fa més palesa la 
manca de material i la incapacitat de l’Administració de donar-hi resposta. En aquesta 



 

 

matèria vàrem comentar que volien instaurar un nou sistema per punts que serà la solució 
a tots els mals que patim. Dit això cal dir que una vegada més és una solució a futur, 
sense concretar ni el seu contingut ni la seva data d’aplicació.  
  
Respecte a la provisió dels llocs del CP Llers, OAC del Santa Caterina.... la resposta és 
una inconcreció total. Algú sap alguna cosa en ferm? 
 
Davant de tot això, què fa el sindicat majoritari, SAP-UGT, amb un ingent nombre 
d’alliberats sindicals? La resposta  és Cursos d’una gran qualitat, campionats de futbol 7, i 
infinitat d’altres serveis essencials per al col·lectiu de mossos d’esquadra, cursos de patró 
de iot, ... JA,JA,JA.    
 
 
 
 
LA PROPERA REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA ES  FARÀ EL PROPER 
13 DE SETEMBRE A LES 11:00 HORES . 
  

      
 

Josep Lluís Robador i Balasch – Delegat CAT  a Giro na. 
Girona, 1 de juliol  de 2010  
 


