
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RREEUUNNII ÓÓ  DDEE  LL AA  RREEGGII ÓÓ  PPOOLL II CCII AALL     DDEE  GGII RROONNAA 
FEBRER 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.  
 
En primer lloc, el Cap d’ Administració va fer un repàs de l’estat en què es trobaven 
totes les peticions fetes en anteriors reunions. Va comentar petites millores fetes a 
diferents serveis com per exemple arreglar les filtracions d’aigua a la Sala Regional i 
altres obres menors. Es va comprometre a arreglar en un breu període de temps la 
porta d’accés a l’ ABP de Girona així com els serveis de la primera planta i també es 
va comprometre a instal·lar la persiana del vestíbul de Roses. Respecte a la 
climatització de la Sala Regional va comentar que havia rebut nous pressupostos i 
que amb aquests nous números veia factible trobar-hi una solució. Insistirem en 
aquest assumpte i el forçarem a trobar-hi una solució abans que arribi l’estiu. 
 
També ens van confirmar el que ja ens havia avançat la premsa i és que el Centre 
Penitenciari de Llers no s’obrirà fins l’any 2012, sense concretar cap data, va dir que 
és improbable que es construeixi la nova seu regional i que ningú sap res del nou 
camp de tir de Girona.  
  
Pel que fa a qüestions operatives tan sols destacar tres qüestions: 
 
Primera.- Vam demanar que es prenguin totes les mesures necessàries per evitar les 
agressions que els companys/es van patir aquesta mateixa setmana a Salt. Van 
comentar que es feia tot el possible i que l’ARRO, sempre que no tenia un servei 
assignat, estava recolzant als companys/es que cobrien Salt. 
 
Segona.- El Cap de la Regió va manifestar que tenien pràcticament enllestit el pla de 
reducció de tasques burocràtiques a la Regió, del qual ens donarien còpia per tal que 
el poguéssim avaluar i fer-hi aportacions per després tractar-ho en reunió de la 
Regió. 
 
Tercera.- Respecte als canvis horaris dels agents de Sala Regional cal que sapigueu 
que el CAT va ser l’única organització que va anar a la reunió amb els deures fets, 
essent els únics que vam aportar solucions alternatives. Al Comissari li vam lliurar 
un document on es recollien les propostes que vosaltres mateixos vareu acordar a 



 

 

l’assemblea que vam realitzar a  començament de mes a Trànsit Girona. El comissari 
va dir que les estudiaria i que properament faríem una nova reunió per parlar 
exclusivament d’aquest tema.   
 
Finalment, el CAT  va presentar una queixa formal davant el Comissari per l’actitud 
erràtica, infantil i desafortunada del Cap de l’ART de Girona, el Sr. Jaume Franco, 
qui una vegada més ha demostrat la seva vàlua com a comandament en l’afer dels 
grups d’especialistes de trànsit. El Sr. Jaume Franco en tan sols una setmana va 
passar de duplicar els agents d’aquests grups, dos dies després va decidir abolir els 
grups i dos dies més tard va decidir tornar a la situació de fa dues setmanes. Un cop 
més ens  ha demostrat les seves  dots de  comandament. Moltes gràcies Sr. Franco i 
passiu bé.  

  
LA PROPERA REUNIÓ TINDRÀ LLOC EL PROPER 
11/04/2011. 
 
US ENCORATGEM A QUE UTILITZEU L’ÚNIC 
SINDI CCAATT QUE ES PREOCUPA PER MILLORAR LES 
CONDICIONS DEL VOSTRE LLOC DE TREBALL   

 
 

Salut!  
 

 
Josep Lluís Robador i Balasch – Delegat CAT  a Girona. 
 
 
Girona, 23 de febrer de 2011  
 


