
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

REUNIÓ AMB EL CAP DE LA REGIÓ POLICIAL  
DE GIRONA DEL MES DE FEBRER DE 2009 

 
El passat  23 de febrer de 2009 es va celebrar la reunió amb els Cap de la Regió 
Policial de Girona  i amb el Cap d’Administració. Es van tractar els següents 
temes: 
 
-Denunciem la manca d’uniformitat que pateixen els agents dels grups 
d’investigació a l’hora de realitzar cursos a l’Institut de Seguretat Pública. El 
Sr. Ballesta manifesta que hi ha una gran manca de peces d’uniformitat i que per 
tant les han de racionalitzar. Tot i això es comprometen a estudiar-ho cas per cas. 
El CAT us recomana que si us deneguen la reposició extraordinària ens ho feu 
saber per tal de realitzar les accions escaients. Si tots plegats, interessat i sindicat, 
no ens en sortim us recomanem que us poseu  el full de sol·licitud extraordinària  a 
la butxaca i aneu a ISPC amb la roba de carrer que us vingui  més de gust. 
-A interpel·lació dels sindicats ens informen que tots els caps d’ABP de la 
Regió ja han tramitat els escrits pet tal que tots els agents dels grups 200 
puguin cobrar el val de roba.  
-Ens informen que s’han realitzat part de les millores de seguretat que es van 
demanar reiteradament en anteriors reunions a Trànsit Girona. Concretament, s’han 
instal·lat, els focus exteriors amb detectors de presència i els sistemes d’accés amb 
codi per les portes d’entrada. Resta pendent instal·lar l’intèrfon de la barrera que es 
comprometen a fer-ho properament. 
-Ens comuniquen que el canvi de vehicles que s’havia de dur a terme aquest mes 
de febrer a l’ABP  de Roses es farà finalment al mes de juliol. Confirmen que els 
vehicles tot terreny actuals se substituiran per nous vehicles tot terreny. 
-Hem insistit en la greu manca d’efectius a la Sala Regional i hem sol·licitat 
una prompta solució. Ens responen que ja s’ha fet una redistribució d’efectiu dins 
la regió i que no es disposen de més mitjans.  A més, afegeixen que existeix una 
bossa d’hores estructurals per tal de minimitzar la situació. Des del CAT ja hem 
iniciat accions a través de la Comissió de Riscos Laborals per tal de trobar alguna 
solució 
-Denunciem l’estat de les instal·lacions d’ARRO i concretament les goteres 
existents. Respecte a les goteres ens diuen que es resoldrà la incidència 
immediatament. Ens comenten que ja s’ha donat l’ordre de reparació. 
-Hem demanat quin ha estat el motiu que ha motivat que s’hagin hagut de 
repetir en tres ocasions les graelles emeses per les oficines de suport que 
utilitzen per sol·licitar les hores estructurals de cada ABP.  Ens informen que 



 

 

és fruit d’un error del programa que finalment s’ha solucionat. Respecte al 
repartiment de la bossa d’hores estructurals entre les diferents ABP es farà atenent 
a les seves sol·licituds. 
-Hem denunciat l’estat de les pantalles, centraleta i altres elements de la 
peixera de St. Feliu de Guíxols. Es comprometen a arreglar-ho abans del període 
d’estiu. 
-Denunciem un altre cop la manca d’efectius a tota la regió i demanem 
informació sobre el nombre d’efectius que vindran amb la propera promoció. 
El cap de la Regió ens diu que encara no té informació i que s’està valorant a la 
DOP. Des del CAT li avancem que li tornarem a preguntar en la propera reunió. 
-Expressem el malestar de diferents companys per la nova ordre que regula la 
compra d’aliments per detinguts i concretament el fet que s’hagi de comprar 
a més de l’entrepà i la beguda una “ pasta “. El cap d’administració respon que 
es deu de tractar d’un error ja que l’ordre hauria d’establir que: “ s’haurà de lliurar 
un entrepà i una beguda o una pasta” però en cap cas  totes tres coses. Es 
comprometen a arreglar-ho immediatament. 
- Denunciem la interpretació que fa el cap de policia científica del Decret de 
vacances que impedeix que puguin gaudir de torn d’estiu tots els agents que 
tal com entenem en tenen dret. Es comprometen a donar-nos una resposta. 
-Finalment ens comuniquen que es signarà abans de tres mesos l’acord amb el 
Club de Tir Olímpic Girona que permetrà que puguem gaudir de les 
instal·lacions del camp de tir de la Devesa i després, un cop s’hagi finalitzat, 
del camp de tir del Polígon de La Nestle. Sincerament creiem que és un gran 
avenç en les condicions de les pràctiques de tir. Tant pel fet de ser unes 
instal·lacions cobertes com pel fet d’estar molt properes a l’Hospital Trueta de 
Girona. 
 
LA PROPERA REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA ES  FARÀ 
EL PROPER 31 DE MARÇ. 
 
 
US ANIMEM A FER-NOS ARRIBAR LES INCIDÈNCIES QUE ES 
PRODUEIXEN EN EL VOSTRE SERVEI PERQUÈ LES PUGUEM 
DENUNCIAR. EN OCASIONS ACONSEGUIM SOLUCIONS, EN CAS 
CONTRARI HO ELEVEM A INSTÀNCIES SUPERIORS PERÒ SI M ÉS 
NO SEMPRE EN QUEDA CONSTÀNCIA I ENS SERVIRIA EN CAS 
D’ACCIDENTS PER DEPURAR RESPONSABILITATS. 
 
 
  
Josep Lluís Robador i Balasch – Delegat CAT  a Girona. 
 
 
Girona, 27 de febrer de 2009  
 


