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Abans d’entrar en el contingut concret de cada punt, cal remarcar que no hem obtingut 
ni una sola resposta satisfactòria a cap de les vuit sol·licituds/denúncies presentades en 
aquesta reunió.  
Pel que fa a les qüestions que porten aparellada una càrrega econòmica han estat totes 
rebutjades sota diferents criteris que tot seguit detallarem. Pel que fa a la sol·licitud 
d’informació en diferents àrees ens  ha estat negada sota el mateix argument que ja ens 
han manifestat en anteriors reunions i que no és altre que ells tampoc disposen 
d’aquesta informació. Pel que fa a les qüestions operatives tan sols hem pogut arrencar 
un compromís d’estudi d’una de les qüestions presentades. Aquest és l’ínfim resultat 
d’una reunió que hauria de servir per trobar solucions i que a dia d’avui semblen 
impossibles. 
 
El contingut dels punts tractats és el següent: 
- Manca d’uniformitat adient per als companys/es que realitzen tasques de proximitat. 
Es denuncia que la roba emprada no és l’adient per prestar un servei en moto. 
Des de la Regió manifesten que aquest és un tema corporatiu i que, per tant, cal elevar-ho a 
instàncies superiors. Van comentar que cap dels companys que presten aquest servei arreu de 
Catalunya disposa del material que nosaltres reclamem, a més a més van recordar que es 
tracta d’un servei voluntari i que consegüentment és de suposar que qui el presta ho fa 
perquè s’hi troba agust.  

 
- Denunciem la manca de cadires arreu de la Regió i fem un esment especial a les 
cadires de Figures i Roses. 
Des de l’Administració es reconeix la manca d’unes 100 cadires a tota la Regió, de les quals 
tan sols se’ns dotarà, en un termini sense especificar, un total de 21.  
Sense cap tipus de mania, el Cap d’Administració, es va atrevir a proposar als sindicats de 
classe, UGT i CCOO, que fessin cursets de formació als mossos per tal que aprenguessin a 
seure bé, i va dir cito textualment: “tanta formació que feu, ja podríeu fer un curs per 
ensenyar a seure bé al mossos i que d’aquesta manera no fessin malbé les cadires”. El 
més sorprenent és que no va obtenir cap tipus de resposta. Potser no van respondre perquè hi 
van veure un nou filó per esquilar unes quantes peles més als moss@s i continuar movent el 
negociet? 
 
- Denunciem l’estat del sostre de l’OAC de l’edifici del Santa Caterina i la manca 
d’armers per als companys/es que presten el servei. 



 

 

Pel que fa a les deficiències del sostre val a dir que l’empresa constructora s’ha compromès a 
arreglar aquestes deficiències en breu. Pel que fa als armers es van tancar en rodó a la seva 
instal·lació, de manera que els agents hauran de continuar anant a Vista Alegre per guardar 
les armes. 

 
- Demanem informació de l’estat en el que es troben les obres del CP Llers, del Camp 
de tir de Girona i de la nova Seu Regional, així com del nombre de places del nou CP i 
del sistema de provisió de llocs del mateix.  
Pel que fa al CP de Llers, ens manifesten que la única informació que tenen  és la que va 
aparèixer la setmana passada a la premsa i que donava com a possible data d’inauguració el 
proper mes de febrer. És una manca de respecte que hores d’ara, que teòricament ja tindríem 
que ser allà, no es pugui saber res de res. Visca la planificació!  
Pel que fa al Camp de Tir manifesten que fan falta 600.000 € per executar el projecte i que 
no saben d’on han de sortir aquests diners. Això vol dir que haurem de continuar anant a 
Sant Climent fins que els militars ens deixin. 
Pel  que fa a la nova Seu Regional ens van dir que en cap cas estaria feta abans del 2014. Si 
ens diuen això vol dir que possiblement no hi anirem fins al 2020. Els vam manifestar les 
inquietuds entre els companys/es per la proximitat a la central elèctrica i ens van contestar 
que existia un informe pericial que concloïa que no hi havia cap tipus d’inconvenient. 

 
- Vàrem preguntar per què els companys d’investigació de Santa Coloma no podien 
utilitzar el nou vehicle que havia arribat a la central, i més tenint en compte que tan 
sols disposen de 2 vehicles que no es troben en les millors condicions. 

 
La intendent va admetre que l’estat dels vehicles no és el més adient, tot i que va manifestar 
que eren segurs. Pel que fa al vehicle nou va manifestar que no era d’ús exclusiu del cap de 
l’ABP i que tot i que calia reservar-lo per actes institucionals es podia utilitzar sempre que 
fos necessari.  
 
Si l’Administració no té recursos per dotar als mossos de les eines més bàsiques de treball, 
cal que comencin per suprimir privilegis que costen d’entendre. 

 
- Els vàrem traslladar el mal ambient existent entre els agents de la UTI, Grups 
d’Investigació Bàsica i Informació pel fet que les tasques burocràtiques els suposen una 
càrrega tan gran que els impedeix realitzar les tasques originàriament encarregades al 
seu lloc de treball. 
Van admetre aquest extrem i es va comprometre a fer un estudi i a donar-nos una resposta. 

 
 

Com podeu comprovar sempre anem donant voltes allà mateix i no hi ha ningú que 
pugui donar sol·lucions. 
 
LA PROPERA REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA ES  FARÀ EL 
PROPER 13 DE DESEMBRE A LES 11:30 HORES. 
 
 
Josep Lluís Robador i Balasch – Delegat CAT a la RPGirona 
Girona, 9 de novembre de 2010  


