
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA 
NOVEMBRE  DE 2011 

 
En la reunió d’ahir vàrem assistir els representants sindicals, el Cap i la Sots Cap de la Regió, el 
Cap d’Investigació i la Cap i Sots Cap d’Administració.  
 
Primer de tot i abans d’explicar-vos els punts, vull remarcar que la llibertat sindical és un dret 
constitucional i que els representants dels treballadors i treballadores no podem permetre 
estratagemes  per mínbar l’acció de la defensa d’aquests. Per què d’aquesta introducció, doncs 
perquè la reunió va començar amb la puntualització, per part de la Sots Cap de la Regió, per 
limitar la representació dels sindicats a un únic representant per sindicat motivant-ho per falta 
d’espai. Tot i comprometre’ns a assistir un màxim de dues persones, si creiem convenient 
augmentar aquest màxim ho farem, això sí, informant per avançat del nombre d’assistents. 
 
El CAT va proposar 15 dels 17 temes tractats: 
 
SIGME: Continuem denunciant, l’ús per part dels comandaments, del sistema SIGME per 
controlar, fiscalitzar i perseguir les patrulles. En canvi, la sensació que tenen els agents 
d’inoperància del SIGME quan seria útil per redistribuir, ubicar o localitzar les patrulles en 
moments d’incidents com tancaments comarcals, accidents i d’altres. 

• Resposta: El Comissari admet que efectivament s’utilitza aquest sistema per supervisar  
les patrulles per un millor coneixement del treball que realitzen els agents de la Regió, al·legant 
que fins a la data mai s’ha utilitzat el sistema per proposar  expedients. 

 
RLT: Demanem els efectius reals a la Regió en relació a la RLT. 

• Resposta: Ens informa de l’ocupació actual de la Regió  per serveis i segons les dades 
del Comissari hi ha hagut un increment del 3% en el total de la Regió. 

 
SALA REGIONAL : continuen els problemes de salut, demanem les gestions realitzades. 

• Resposta: La Cap d’Administració informa que hi ha una relació de persones que des del 
dia 07/11 resten citades a l’Hospital Sta. Caterina per ser avaluades pel departament de Salut a 
instància de Riscos Laborals del Departament D’Interior. En aquest llista s’ha anat afegint 
persones que en les darreres setmanes han patit símptomes que poden estar relacionats. 
 
INVESTIGACIÓ: Denunciem la manca d’efectius per cobrir les 24 hores, la qual cosa provoca 
endarreriments en els casos que investiguen.  

• Resposta: Segons el Comissari, després de les reunions mantingudes amb els Caps d’UI 
per les denúncies rebudes pel SindiCAT, té la percepció que hi ha divisió d’opinió entre els Caps, 
uns defensen el sistema i d’altres el qüestionen. El Comissari ens demana la possibilitat 
d’aportar-li una proposta i sol·licita casos concrets de cada UI per avaluar-los i poder reconduir 
les disfuncions.  

 
ARRO: Denunciem una manca greu d’efectius amb l’excés de requeriments, la qual cosa 
comporta planificacions insostenibles en les que no es respecten les 12 hores de descans i els 
canvis sistemàtics de les planificacions. La Unitat està treballant molt per sobre de les seves 



 
possibilitats. Demanem un augment urgent dels efectius i sobretot el compliment de la normativa, 
prioritzant el descans mínim de 12 hores i possibles compensacions.  

• Resposta: El Comissari admet que l’ARRO està treballant amb un dèficit de tres agents 
vers l’ocupació a l’octubre del 2010 i reconeix l’excés de servei així com, el plus d’implicació de 
la Unitat i es compromet a realitzar un estudi per reduir els requeriment de la Unitat. Tanmateix 
esmenta que s’ha demanat i, per tant, està previst reforçar l’Àrea amb nous efectius.     
 
CIENTÍFICA: Els companys de les diferents Unitats ens varen informar de la manca de material 
que pateixen així com de la necessitat de programes i mitjans per treballar adientment.  
Vàrem exposar, com exemple, que la càmera de fotos que utilitzen per recollir empremtes és una 
compacta amb limitacions greus per realitzar un treball amb condicions. 

• Resposta: El Inspector ens demana concretar les mancances, segons ell no hi ha cap tot i 
que si que reconeix la realitat de les limitacions per la conjuntura econòmica, com pot ser 
l’exemple de la càmera. 
 
OAC Girona : Denunciem la manca de caporals a l’OAC de Sta. Caterina en tots el torns de 
treball que se substitueix amb un agent responsable. Demanem urgentment un estacionament 
pels vehicles policials i pels usuaris, especialment quan implica una IOTP del vehicle. Per últim, 
demanem explicacions de la justificació que s’ha de fer a l’aplicatiu per l’espera de més de 20´ 
dels usuaris de l’OAC.   

• Resposta: La intendenta informa que la problemàtica ve donada per la dualitat d’espai 
que té l’OAC. No obstant va apuntar que tant en el torn de matí com pràcticament el torn de 
tarda estan presents el Cap i Sots Cap de l’OAC de Sta. Caterina. Als torns de nit i cap de 
setmana els caporals normalment cobreixen l’OAC de Vista Alegre pel tema de detinguts.  

 
La Sots Cap desconeix que s’hagi de justificar els 20´d’espera i fins hi tot ens demana si tenim 
coneixement d’alguna Instrucció o Ordre en aquest sentit, per la qual cosa desmenteix el fet 
d’haver de justificar l’espera superior a 20’. 

 
El Comissari reconeix la necessitat d’habilitar l’estacionament, en el lloc existent al costat de 
l’OAC i ens explica que en el seu dia, l’anterior equip de govern de l’Ajuntament de Girona va 
denegar la demanda, ara amb el nou govern el tema s’està tractant i sembla ser que 
positivament. 
 
PRESSÓ DE LLERS : En quina data es posarà en funcionament? De qui dependrà, de la RPGI o 
APEN? Com s’oferiran les places? 

• Resposta: El Comissari manifesta no tenir més informació de la facilitada per la premsa. 
Segons aquesta, l’obertura serà cap a la primavera del 2012. Pel que fa a la resta de qüestions 
plantejades, no té cap més informació. 
 
TIR: Demanem que es computin totes les hores planificades quan la pràctica s’anul·la i els 
agents ja estan a les dependències. També demanem si es podran realitzar les pràctiques de tir 
en les noves instal·lacions del Tir Olímpic de Girona.  

• Resposta: La sots cap d’Administració recull la nostra demanda de computar totes les 
hores planificades de tir i ens donarà resposta. La Cap d’Administració confirma que segurament 
les pràctiques a partir de gener es realitzaran en el nou Tir Olímpic de Girona, com a mínim 9 
mesos que són els que estan pagats. Després d’aquests 9 mesos, s’ha de renegociar el 
contracte. 
 
CD LLORET : Demanem informació de la possible nova Comissaria de Districte de Lloret. 

• Resposta: El Comissari confirma la voluntat per part de la DGP de convertir l’actual OAC 
de Lloret en CD. S’està considerant les possibilitats d’habilitar i ampliar les instal·lacions actuals 
o acceptar una nova ubicació cedida per l’Ajuntament de Lloret.  
 



 
COMISSARIA DE TRÀNSIT GIRONA : Demanen la reparació dels greus desperfectes de l’accés 
a la comissaria que pot comportar algun accident. També denunciem les fuites d’aigua en les 
oficines i pàrquing soterrat.  

• Resposta: La Cap d’Administració ens informa que ja ha passat confirmació per arreglar 
els desperfectes de l’entrada i manifesta no tenir coneixement de les fuites d’aigua, per la qual 
cosa, demanarà informació per solucionar el problema. 
 
ST. FELIU DE GUÍXOLS : Demanem si ja està radicat el problemes dels grills. També denunciem 
la manca d’espai en la oficina de Suport que comparteix espai amb ORC i un administratiu. 

• Resposta:Administració informa que efectivament està quasi exterminada la plaga, tot i 
que estan a l’espera de recollir totes les mesures per acabar definitivament amb els grills. La 
intendenta no reconeix la manca d’espai en l’oficina de suport donat que que segons ella, no 
està suport i ORC junts (en tal cas ORC no ha d’estar en un despatx...) Aquest tema, el CAT s’ha 
compromès a realitzar un estudi d’espai que presentarem a la propera reunió. 
 
FIGUERES I EL 2-2-3: Es denuncia l’aplicació del quadrant 2-2-3 com una mesura de càstig per 
les persones que es reincorporen d’una baixa mèdica.  

• Resposta: El Comissari no admet el fet que l’aplicació d’aquest quadrant sigui com una 
mesura de càstig, ens diu que és un quadrant vigent i que segons el Cap de Figueres l’implanta 
per ser compatible amb les necessitats presents. El Comissari accepta la proposta del CAT 
d’oferir primer la possibilitat de que es presentin voluntaris a aquest quadrant abans d’obligar.  
 
STA. COLOMA DE FARNERS : Mal funcionament de la calefacció 

• Resposta: Segons la Cap d’Administració, la calefacció ja funciona correctament. 
 
Aquest és el resum dels 17 temes tractats en la reunió d’ahir i no vull acabar sense esmentar 
una expressió de l’Intendenta “si no hi ha concreció no hi ha via de  solució” . Què ens vol dir 
amb això, doncs molt senzill, vol dades, noms i dates per tenir informació directa per, segons ella 
poder verificar i si és el cas solucionar el problema o demanda. En aquest sentit, els hi vaig 
demanar una reflexió:  
 
- Per què els mossos no denuncien obertament les ma ncances o els incompliments que 
pateixen?  
 
Aquesta Regió a diferència de la majoria, les ordres, Instruccions, els decrets  i d’altres es porten 
a l’extrem de la seva aplicació. Això comporta un malestar que si el sumem al fet de les 
mancances en TOT (vestuari, mitjans, parc mòbil, quadrants insostenibles per la manca 
d’efectius, serveis polititzats, retallades de sou, etc.)  la moral dels mossos queda molt tocada.  
 
Per això i si algun responsable d’aquesta Regió vol entendre aquesta reflexió i no s’ho agafa,  
com sempre, com una cosa personal, hauria de reconduir les formes de comandar, si no, 
sàpiguen que anem malament.   
  
La propera reunió està datada per la segona setmana de gener. Podeu seguir confiant amb l’únic 
SindiCAT que es preocupa i dóna la cara pel col·lectiu. Al CAT som els que som, deu persones 
per a tota Catalunya (en aquest cas, un delegat que comparteix RPGI-RPC) i tot i així 
demostrem diàriament l’alt nivell d’implicació per sobre del sindicat macro-majoritari i defensor de 
TOTES les escales, que ens superen sis vegades més en delegats alliberats que han 
desaparegut des de la compra de vots.    
 
Salut! 
 
Ramón Labrador Belzunces.  Delegat del Sindicat CAT-ME a RPGI 
 
Girona a 08 de novembre de 2011 


