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REUNIÓ AMB EL CAP DE RPG  
 
A conseqüència del malestar existent a les UI’s traslladat pels delegats 
territorials, el Cap de la Regió Policial de Girona va convocar una reunió amb 
els sindicats per avui, a la qual he assistit com a Delegat de la SSI del CAT. 
Hem exposat tots els nostres plantejaments sobre les problemàtiques 
professionals i laborals de les UI i, a l’espera d’una negociació a nivell del Cos, 
donat que no tot depèn de la Regió Policial, hem demanat, 
 

- La definició d’un model organitzatiu homogèni d’UI, amb determinació 
de tasques i funcions. 

- El retorn a  un model horari que aprofiti el pacte de GNP i no afecti tan 
negativament a la nostra feina com el model de 24 hores 365 dies a l’any. 

 
No han assumit cap compromís, únicament que avaluaran l’any de funcionament 
de l’actual sistema i que si cal adoptar mesures correctores ho faran. 
El debat amb el Cap d’ATI i la Sotscap Regional, ha evidenciat que CAT i ells 
estem als extrems. Com a persona que estic treballant en una UI considero que 
viuen en el país de les meravelles, tenen un absolut desconeixement de la realitat 
diària de les UI’s i no m’ha semblat que tinguin cap interès en conèixer-la i, com 
que parteixen de premises falses, inexactes o irreals, arriben a conclusions 
errònies. 
COMPANYS, SI VOLEM CANVIS, ELS HAUREM DE GUANYAR. U S 

CONVIDO A ENTRAR LA WEB DEL CAT I A ADHERIR-VOS AL 
MANIFEST PER UNA POLICIA DE QUALITAT. 

Com més suports tinguem més seriosament es prendran els nostres 
posicionaments i més seguretat ens donareu a nosaltres per l’adopció de mesures 
de pressió. 
  
SALUT ! 
Enric ALSINA ILLA, Delegat de la SSI del CAT.   CATalunya a 30-05-2011 
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