
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL  DE GIRONA DEL 

MES DE GENER DE 2011 
 
 

Ahir es va celebrar la reunió amb el Cap de la Regió Policial de Girona, amb la Sots-
cap i amb el Cap d’Administració i Serveis. El gran gruix de la reunió es va centrar 
en els canvis horaris que es volen imposar als companys/es que desenvolupen les 
seves tasques a la Sala Regional. 
 
En primer lloc es va fer un repàs d’aquells temes que resten pendents de resoldre 
reunió rere reunió i que un cop més van quedar pendents per parlar-ne el proper mes: 
 

- Futur camp de tir de Girona: Un cop més ens van dir que s’estaven fent 
gestions per desencallar el tema però que no hi havia cap tipus d’avenç. Cal 
que ens feu arribar qualsevol tipus d’incidència que es produeixi a l’hora 
d’anar a tir, canvis sobtats, males praxis en la imputació de les hores, ... 

 

- Nova central a Salt: Ni a curt ni a mig termini no es farà res i per tant 
continuarem patint la manca d’espai de les instal·lacions de Vista Alegre. 

 

- Centre Penitenciari de Llers: Ens van comunicar que un cop més no podran 
complir amb la darrera previsió que establia el mes de maig com la possible 
data d’obertura de la presó. A més van  afegir que possiblement l’obertura es 
retardi considerablement per la manca de pressupost per adquirir mobiliari i 
per dotar de personal al centre. 

 

- Respecte a les deficiències de Sala Regional: El cap d’Administració i 
Serveis va admetre que els operadors de sala treballaven a temperatures que 
arribaven als 28 graus.  Va reconèixer que es feia difícil treballar en aquelles 
condicions i que ja estava treballant per resoldre-ho. Va aportar un primer 
pressupost per arreglar-ho que pujava a 30.000,00 € i va dir que n’hauria de 
buscar altres perquè aquest “ no me lo puedo permitir eh,eh,eh”. En la seva 
defensa va manifestar que s’havien instal·lat tres humidificadors per minorar 
la manca d’humitat que provocava l’alta temperatura. 

 

- Parc mòbil de Santa Coloma de Farners: Vam denunciar el mal estat del 
parc mòbil de Santa Coloma i vam fer un especial èmfasi en l’estat del roda de 
l’aeroport. El Cap d’ Administració i Serveis va dir sense dir-ho “que els de 
Santa Coloma no saben conduir”.  Es va queixar amargament que enlloc hi 



 
havia tants accidents com a l’ABP de Santa Coloma, que hi havia hagut en 
poc temps dos sinistres totals i infinitat de petites topades. Companys/es aneu 
en compte que qualsevol dia us posen una L als cotxes i uns limitadors de 
velocitat.  

 
 

Canvi horari als agents de Sala Regional: Respecte a aquest assumpte, que va 
centrar el gruix de la reunió, us remetem al comunicat que sortirà publicat 
properament sota el títol de “Canvis horaris a la Sala Regional”. 

 
 
 

LA PROPERA REUNIÓ TINDRÀ LLOC EL PROPER 
21/02/2011. US ENCORATGEM A QUE UTILITZEU EL 
SINDICAT  PER MILLORAR LES CONDICIONS DEL 
VOSTRE LLOC DE TREBALL . 

 
 
 
 

Salut!  
 
 

 
Josep Lluís Robador i Balasch – Delegat CAT  a Girona. 
Girona, 26 de gener de 2011  
 


