
 

 

REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA 
 
En la reunió duta a terme el 27 de març vàrem assistir els representants sindicals, el Cap i el Sots 
Cap de la Regió Policial i la Cap i Sots Cap d’Administració. 
Després d’unes setmanes revolucionades per les Xiulades als que diuen anomenar-se Honorables o 
Molt Honorables i també als que no “saben ni contesto” dels Banderoles de la Volta  Ciclista a 
Catalunya, la reunió es va conduir com si no hagués passat res. Dit això, i per l’actitud mostrada i 
palesa en totes les xiulades en la RPGI, volem donar el nostre agraïment als comandaments 
d’aquesta regió per entendre i no interferir en les legitimes accions dutes a terme per defensar els 
drets i sou del col·lectiu de Mossos d’Esquadra.  
 
Temes tractats: 

• Resposta del Comissari a l’escrit registrat pel CAT  referent a les hores estructurals  de 
l’ARRO a la Volta . El comissari ens respon que l’equip assignat de coordinació del dispositiu 
d’ordre públic a la Volta havia efectuat tasques de planificació i ha assistit a reunions de 
coordinació. Per això, finalment es va decidir que anessin les mateixes persones. 
• El CAT denúncia l’ús del parc mòbil logotipat per p art de funcionaris d’Administració , la 
qual cosa pot o dóna peu a disfuncions, males interpretacions i confusions en la seguretat 
pública. La cap i Sots Cap d’Administració no accepten aquesta crítica emparant-se en el 
contracte i funcions assignades al cos d’Administratius d’Interior. Reconeixen que les fundes 
per tapar el pont dels vehicles i els cartells imantats que descriuen “FORA DE SERVEI” no els 
hi funcionen.  
• Cadires d’OAC Blanes.  Tenen coneixement de les cadires trencades, estan demanades i 
seran substituïdes quan arribin. 
• Demanem que els llistats del VAR 15 es publiquin me nsualment tal com es va 
comprometre el comissari de la DT. Han traslladat la proposta a la DT per tal de seguir pautes 
unificades a totes les Regions. 
• Denegació d’AP's en cap de setmana a l’Especialitat de Tràns it.  El comissari confirma que 
no existeix cap Instrucció al respecte, que ell sàpiga. 
• Manca de vehicles a Sta.  Coloma de Farners. Ens confirmen que existeixen 4 vehicles no 
logotipats i 8 logotipats. La mitjana a taller és d’1’5 que és correcta. 
• Manca d’ordinador a custòdia.  El comissari es compromet a introduir aquesta millora a la 
reunió del SISD del mes. 
• Estat i neteja dels vehicles.  La Cap d’Administració confirma les restriccions en la neteja fins 
que tinguin un nou fons de maniobra. Demana cura i responsabilitat en l’ús. 
• Manca de vehicles a la UI de Girona extensible a to ta la Regió.  No reconeixen aquesta 
mancança si es fa un ús planificat dels serveis al carrer, feina d’instrucció i torns de treball.  
• Manca d’ordinadors a UI Girona i Científica de Figu eres.  La resposta ha estat la mateixa 
que el punt anterior. 

 
Aquest és el resum de la reunió, no cal fer més comentari ja que deureu pensar el mateix, temes 
domèstics comparats amb la que està caient... Però hem de continuar treballant amb les 
problemàtiques que apareixen el dia a dia per canalitzar i resoldre   per dur a terme la nostra tasca 
amb unes mínimes condicions.  
 
Salut!          

 
Ramón Labrador. Delegat del CAT-ME a la RPG 
 
Girona, a 30 de març de 2012 


