REUNIÓ AMB LA SOTS CAP DE LA REGIÓ POLICIAL DE
GIRONA I AMB EL CAP D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
MAIG DE 2010
Ahir 11 de maig de 2010 es va celebrar la reunió amb la Sots-cap de la Regió
Policial de Girona i amb el Cap d’Administració. Es van tractar els següents
temes:
- Vam denunciar la manca de material d’oficina bàsic i necessari per al
desenvolupament del servei a l’Aeroport i vàrem qüestionar que el nombre
actual d’efectius (3 per torn) fos el més adient. Respecte al material d’oficina i
altres estris necessaris el Cap d’ Administració i Serveis es va excusar dient que les
instal·lacions no eren nostres i que allí estàvem rellogats, motiu pel qual ell es
comprometia a fer les sol·licituds pertinents però que en desconeixia quin seria el
resultat. Respecte al nombre d’efectius la Intendent va defensar que el nombre
d’agents era l’adequat i ens va instar a que li féssim saber si en algun moment
s’havia produït un risc per als agents que desenvolupen allà el seu servei.
- Vam denunciar l’estat en què es troben molts dels ordinadors a tota la Regió
Policial i especialment a l’ABP de Sta. Coloma de Farners. El cap
d’Administració i Serveis va comentar que ja estava en marxa el concurs per a
l’adquisició d’ordinadors i que en un termini de 2 mesos arribarien als diferents
serveis.
- Vam preguntar per què no es lliurava el material necessari per fer servei
boxer a aquells qui realment l’estaven fent. La resposta va ser que en el seu dia
la Divisió de Trànsit va fer una llista dels agents que anaven en moto i que si
aquests companys, tot i fer el servei diàriament, no estaven en aquella llista no
rebrien el material sol·licitat. Els hi vam demanar que actualitzessin la llista en
qüestió.
- Es va denunciar l’estat de molts dels vehicles de la Regió i de la gran
quantitat de quilòmetres que porten acumulats. Ens van respondre que al mes
de juny arribarien vehicles nous i que n’arribaria una segona remesa al mes de
setembre/octubre.

- Es va demanar el canvi de les cadires de diferents serveis pel mal estat en
què es troben. La resposta va ser negativa, fent-nos saber que no estava previst el
canvi i que per tant no es podria solucionar a curt termini.
- Es va demanar la presència del metge de l’empresa a la Regió, tot fent
esment que ja s’havia demanat en la reunió anterior.
La resposta del Cap d’Administració va ser contundent, afirmant que la presència
del metge de la casa era un “anacronisme” que ens podíem permetre quan el cos
era més petit però que avui dia era totalment inviable. Cada cop més, el
centralisme en aquest cos es fa més evident!!.
Finalment, vam denunciar la inviabilitat de l’Ordre de Servei que regula el
treball dels companys d’investigació per la manca de plantilles suficients per
dur a terme un servei 24 hores. La resposta de la Intendent va ser reafirmar-se en
el contingut de la mateixa, dient que s’ajustava perfectament a l’ordre provinent de
la subdirecció general i que allà on les plantilles no eren suficients s’havia resolt el
problema mitjançant les mancomunacions .

LA PROPERA REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA ES FARÀ
EL PROPER 28 DE JUNY A LES 11:00 HORES

TOT I QUE AQUESTES REUNIONS SÓN CADA VEGADA MENYS
OPERATIVES, US ANIMEM A FER-NOS ARRIBAR LES
INCIDÈNCIES QUE ES PRODUEIXEN EN EL VOSTRE SERVEI
PERQUÈ LES PUGUEM DENUNCIAR

Josep Lluís Robador i Balasch – Delegat CAT a Girona.
Girona, 12 de maig de 2010

