
 

 

REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA 
 

En la reunió duta a terme el 19 de juny vàrem assistir els representants sindicals, el Cap i el Sots Cap 
de la Regió Policial, Cap de l’ATI i la Cap d’Administració. 
 

A petició del CAT vam preguntar i demanar els següents temes: 
 

1er. ARRO Girona:  
- Denunciem els excessos per canvis d’horaris i jornades de treball com l’incompliment del 

descans de 12h entre jornades de treball i la vulneració per fer els 18 dignament.  
- Denunciem a la RPGi l’estat vergonyós de les instal·lacions tot i haver fet una inspecció amb 

funcionaris de Riscos Laborals de la Conselleria d’Interior per denuncia del CAT.  
- Denunciem el comunicat intern del Sergent de Planificació de l’ARRO on sorprenenment 

assumeix el dret a regular la normativa vigent de comunicació entre la Unitat i els seus 
efectius. Alhora fulmina, amb un elevat grau d’autoritarisme, els drets de compensacions 
regulats per la SDGRH i DGP. Tenint comandaments així està clar que ens aniria molt millor a 
tots, perquè no necessitaríem ni SGRH ni DGP ni tan sols honorables o molt honorables. 

  
- Els Caps informen que coneixen part d’aquestes denuncies i d’altres no, com és el comunicat intern 
del Sgt, del qual el Comissari es compromet a donar-nos resposta. Així mateix, tot i que reconeixen 
que la Unitat assumeix molts requeriments, s’han de complir els descansos, 18 i les garanties 
compensatòries com les dietes i coeficients horaris establers en els acords. Son coneixedors de la 
inspecció realitzada i saben de l’estat de les instal·lacions.   
 

2on. Demanem resposta al Comissari de la demanda feta pel CAT en anteriors reunions per tal 
de determinar si la realització dels 18 es podia efectuar a casa del moss@.   
 

- El Comissari explica que si els 18 es fan en una hora i els Caps de Torn veuen efectiu i sense 
perjudici del servei, els moss@s poden fer els àpats on creguin convenient.   
 

3er. Demanem a l’Administració la instal·lació de cuines, extractors, aigüeres i estris 
necessaris per poder fer els 18 amb les mateixes condicions que la resta de funcionaris (com 
bombers, presons...) per què el nostre Honorable Conseller no vol fer distincions entre 
departaments. També demanem neveres en els vehicles (especialment de les Unitats 
Regionals Trànsit, ARRO...) per garantir l’estat de conservació dels aliments per fer els 18, 
donat que per les característiques dels seus serveis aquestes unitats mengen on poden.   
 

- NO taxatiu de la Cap d’Administració.   
 

4t. Demanem informació de quan s’iniciarà el servei, efectius i els criteris per cobrir les CD 
Jonquera, CD Salt, CD Lloret i Audiència de Girona. 
 
- Els Caps informen que la CD's de la Jonquera i Salt s’obriran el juliol i el setembre la CD de Salt. 
Possiblement es cobriran amb comissions i la provisió és d'aproximadament uns 24 efectius per 
destinació. Salt serà de 24h els 365 dies i la Jonquera i Lloret possiblement a l’hivern es tancaran de 
nit, assumint la vigilància les unitats USC i per càmeres els agents de porta de Blanes i Figueres. 
L’Audiència s’inaugura a l’agost i encara no tenen informació si hi haurà vigilància privada però tot i 
així, serà supervisada per agents de mossos com també hi seran per custòdia de detinguts.  
 
 



 

 

 
5è Denunciem greus fuites d’aigua amb perill per contacte amb instal·lacions elèctriques al 
pàrquing de l’ART de Girona. 
 
- Administració té coneixement i diuen tenir-lo controlat, però expliquen que els industrials de 
manteniment  no troben l’origen de la fuita d’aigua.   
   
 

6è Manca de sergents a l’ABP de la Selva Interior.  
 
- El Comissari es remet a la RLT que són els que hi ha, però la intenció és de seguir demanant 
l’augment d’efectius per cobrir la necessitat de Sergents en ABP's com aquesta. 
 
7è Guàrdies presencials de les Unitats d’Investigació. Seguim informant als Caps que aquest 
sistema resulta inoperatiu per la manca d’efectius en la majoria d’unitats. La nostra valoració 
per aquest sistema de guàrdies, va directament vinculat a l’acord aconseguit per compensar 
les guàrdies no presencials, des d’aquell moment apareixen les guàrdies presencials. 
 
- El Comissari explica que l’actual Sots Cap ja ha fet totes les reunions amb els Caps de les ABP i 
entre altres temes, s’ha valorat positivament continuar el mateix sistema de guàrdies presencials. 
Reconeixen que no totes les Unitats valoren positivament aquestes guàrdies. Per tot, el CAT 
demanem escoltin directament les opinions i valoracions dels agents i caporals, que en 
definitiva són els que treballen les guàrdies i ens expliquen als representants sindicals que 
aquest sistema és negatiu per l’efectivitat del servei. 
   
Dels altres temes denunciats o exposats per algun sindicat assistent, destacaré per sobre de 
demandes com falta de clips, ordinadors, paper wc ... la petició de l’estat del val de roba i de 
les unitats assignades per obtenir-lo.  
 
- La Cap d’Administració confirma que no hi ha encara contracte amb cap empresa, no s’ha iniciat el 
concurs d’adjudicació, per la qual cosa va per llarg. Quines són les unitats que gaudiran del val?  la 
Cap d’Administració ratifica que són aquelles que segons les peticions fetes pels Caps de les Unitats, 
acaba designant la SDGRH.      
 
Companys i companyes, tal i com el CAT ha manifestat als presents, els sentiments professionals 
dels Moss@s estan tocats per no dir enfonsats. Per sobre de romanticismes, bona i, espero, 
sincera voluntat de treballar en un ambient suportable, la sensació que tinc com a treballador i a 
hores d’ara representant dels treballadors/es, és que els nostres comandaments, especialment els 
Caps i/o alts Comandaments juguen a la divisió d’honor amb una realitat i visió totalment antagònica 
als que juguem en tercera regional que patim les mancances, l’estat d’ànims de la societat, les 
interpretacions i interessos de tots els nostres responsables i un llarg etc. 
 
Per tot vull demanar-vos, especialment a l’escala bàsica, valentia, que ha d’anar acompanyada de 
saviesa i intel·ligència per tal de treballar en una situació laboral tempestuosa, amb infinitats 
d’interessos que heu d'evidenciar amb denuncies i notes informatives de tot allò que visqueu, ordres 
absurdes i autoritàries, mancances o misèries en el servei, excessos de zel que comportin situacions 
de risc...  
 
Estem al vostre costat com a receptors i emissors de tot el que us passi, patiu o necessiteu. 
 
Salut     

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


