
 

 

REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA 
 
En la reunió duta a terme el 17 de gener vàrem assistir els representants sindicals, el Cap i el 
Sots Cap de la Regió Policial i la Cap i Sots Cap d’Administració. 
 
A petició del CAT vam preguntar i demanar els següents temes: 
 

1er. Posicionament i opinió dels Caps de la Regió p er les retallades imposades pel 
Govern de la Generalitat. Li preguntem quines són l es directrius rebudes i transmeses . 
  
- Manifesta saber el que la DGP els hi ha explicar i estant transmetent la informació en forma de 
power point en els brífings dels serveis.  
 

2on. Previsió del parc mòbil per les retallades, af ectació actual i previsió a curt termini de 
les futures retallades d’uns 600 vehicles a tota Ca talunya segons la informació que hem 
rebut .  
 

- La Cap d’Administració manifesta que s’ha retallat una quarantena de vehicles a la Regió i als 
que queden s’estan fent les revisions i reparacions oportunes. De les futures retallades en el 
parc mòbil, no té coneixement.  
 

3er. Sol·licitem al Comissari una relació dels vehi cles assignats a comandaments de la 
RPG. 
 

- El Comissari explica que no hi ha ús privat de cap vehicle i que en qualsevol cas, els vehicles 
estan a disposició del servei.  
 

Arribat a aquest punt i davant les clares intencions de no donar resposta clara i detallada a les 
nostres peticions, ja que l’administració no ho vol fer, nosaltres haurem d’iniciar una campanya 
de fiscalització dels vehicles assignats als Caps.   
 

Amb la que està caient i la que es preveu, no ens p odem permetre certificar les paraules 
de l’estimat Molt Honorable President Mas mantenint  privilegiats dins de les nostres 
comissaries : 
 

- Vehicles privats que fan nit a les nostres comiss aries i vehicles públics als 
aparcaments de domicilis privats quan els serveis e stan mancats d’un parc mòbil adient.  
 

- Disponibilitats altíssimes sense estar sotmès a P GH i que permeten incloure franges 
horàries de tota mena d’activitat personal i d’acte s fins i tot  retribuïts amb la utilització 
de vehicle oficial.   
 
Companys i companyes, és l’hora d’obrir la caixa de Pandora dels veritables privilegis que 
existeixen en el Departament d’Interior, per això us demano que ens comuniqueu qualsevol 
coneixement de possibles abusos, privilegis o aprofitament per part dels nostres responsables 
ens ho comuniqueu .... ELLS TAMBÉ HO FARIEN!   
 

 
Ramón Labrador. Delegat del CAT-ME a la RPG 
 
Girona, a 20 de gener de 2012 


