REUNIÓ AMB EL CAP DE LA REGIÓ POLICIAL DE
GIRONA DEL MES DE JULIOL DE 2009
Avui, 3 de juliol de 2009 hem celebrat la reunió amb el Cap de la Regió Policial de Girona i
amb el Cap d’ Administració per tal de tractar els temes del mes de juny. Abans d’analitzar
individualment els temes tractats, us diré que la d’avui ha estat una reunió especialment
decebedora pel fet que no hem aconseguit ni un sol compromís en ferm per part de l’
Administració i que en el millor dels casos hem rebut un dilatori “ ho estudiarem”.
Tot seguit us faré cinc cèntims dels temes tractats:
a) Les diferents organitzacions sindicals hem denunciat mancances materials de
tot tipus; des de l’estat de les cadires de moltes ABP’s, passant pel nombre
d’ordinadors disponibles, seguint per l’estat de molts dels vehicles i ...
En principi el Sr. Ballesta ha negat moltes de les mancances, però en un instant “ de
ràbia incontrolada ” ha espetegat les següents paraules: “ En sou conscients que
estem vivint un període de forta crisi? Fiqueu-vos-ho al cap, EL PROPER ANY NO
ES COMPRARÀ RES NOU, NO HI HA UN EURO, EN TOT CAS ES REUBICARAN
ELS RECURSOS ACTUALMENT DISPONIBLES”
Tot seguit, l’Intendent Bayarri per rebaixar la tensió ens ha fet saber que durant l’estiu
les centrals de costa es veuran reforçades amb un parell de cotxes logotipats i un parell
de paisà però que molt possiblement els haurem de tornar un cop acabat el període
estival.
Davant d’aquestes respostes, des del CAT no ens queda altra que fer-vos
reflexionar sobre la següent paradoxa. Hi ha uns treballadors indignats que tan
sols reclamen eines per poder fer la seva feina mentre la seva empresa els hi
nega, increïble però cert. A partir d’aquí, l’únic que podem fer és pensar en
nosaltres i les nostres famílies i actuar en conseqüència, si els cotxes no estan
en condicions el que hem de fer és no córrer, si no hi ha ordinadors suficients, no
ens fem mala sang i ja farem la feina quan puguem i si les cadires no reuneixen
les mínimes condicions caldrà anar al metge.
b) Des dels sindicats hem denunciat nombroses reparacions pendents de realitzar a
tota la Regió com són les inacabades obres de Blanes, la porta d’accés a
Garjoles de Roses, les males olors a les garjoles d’Olot i Ripoll ...
El senyor Ballesta ha manifestat que n’és conscient, però que tan sols disposa d’una
persona de manteniment per tota la Regió i que fan el que poden.
Li hem manifestat que potser una sola persona resulta insuficient, però sembla
ser que això tampoc té solució.

c) Hem denunciat la manca de seguretat de l’actual camp de tir de la Devesa. Hem
manifestat els problemes existents d’acumulació de fums i de rebots.
Ens confirmen que s’està estudiant una solució al tema dels rebots i al de l’acumulació
de fums i que mentre durin aquestes reparacions les pràctiques es duran a terme al
camp militar de Sant Climent.
d) Hem demanat informació sobre el procés de lliurament de les defenses
extensibles.
Ens responen que triguen aproximadament un mes i mig a lliurar les defenses des de
la finalització del curset preceptiu.
e) Hem demanat còpia de la pòlissa d’assegurança dels vehicles de la Regió, per
revisar entre altres qüestions la defensa jurídica contractada .
El senyor Ballesta ens comenta que abans de lliurar-nos aquesta informació cal que ho
consulti amb serveis jurídics i que si aquests li aconsellen ens ho lliurarà properament.
Us informarem de la seva resposta perquè entenem que és un tema molt important.
f) Hem manifestat el malestar general existent a les Unitats Bàsiques d’ Investigació
per l’aplicació de les noves directrius. Hem manifestat l’absurd d’algunes
d’aquestes mesures en la nostra Regió i la impossibilitat de poder-les complir
amb els efectius actuals.
L’Intendent ha manifestat que el nou pla de treball està en una fase d’assentament i
que caldrà veure com encaixa. Ha admès que s’estan produint una sèrie de desajustos
i que al setembre se’n farà una valoració, i que com a possibles solucions es podria
arribar a mancomunar serveis entre ABP, o bé, reforçar les actuals plantilles amb
agents provinents del grup 200.
Creiem que en aquesta qüestió hem anat enrere.
g) Darrerament des d’ Administració ens posen molts problemes a l’hora de
justificar baixes i indisposicions, fins i tot, utilitzant en alguns casos
procediments del tot il·legals com és la utilització del concepte PGNJ ( permís
gaudit no justificat), quan l’agent no ha sol·licitat cap permís sinó que ha
presentat un certificat metge que li recomana repòs 24 hores.
Ens responen que cal estudiar-ho cas per cas i que cal seure’ns i veure que ha passat.
Així doncs, estigueu molt atents als fulls d’hores per evitar ser víctimes
d’aquestes males praxis.
Us volem agrair les queixes que ens feu arribar i us encoratgem a ser més
reivindicatius que mai. Tot i que per la situació actual, resulti més difícil la solució dels
diferents problemes no ens podem permetre deixar-ho de denunciar i de lluitar per tal
que cerquin solucions.
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