
 

 

REUNIÓ AMB LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA 

27 DE SETEMBRE DE 2012 
 

En la reunió duta a terme el 27 de setembre 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: 
 

Resposta a temes de l’anterior reunió 
 

- ARRO Girona: Vàrem denunciar el comunicat intern del Sergent de suport de l’ARRO 
on sorprenentment assumeix el dret a regular la forma de comunicació entre la Unitat i 
els seus efectius com també aniquila autoritàriament els drets de compensacions 
regulats per la SDGRH i DGP.  
La resposta dels comandaments de la Regió va ser sorprenent, ja què no 
observen cap irregularitat, per la qual cosa el CAT-ME elevarà la denúncia a la 
Subdirecció General de Recursos Humans.  
També ens informa de noves incorporacions en l’escala de comandaments i dels canvis 
de funcions en aquests. També esperen a principi d’any les noves incorporacions de 
mossos i caporals, per la qual cosa, també ens informen que s’està fent un estudi de les 
dependències de l’ARRO per donar resposta en vestuaris, menjador... ja què de noves 
dependències res de res.  

 
Punts del dia proposats pel CAT-ME 
 

- Parc Mòbil, demanem la relació de vehicles de representació i d’assignació 
personal, així com de l’ús que es fa d’aquests vehicles. 
Resposta del Comissari: Tots els vehicles de representació, a hores d’ara estan a la 
disposició dels serveis per què siguin utilitzats per qualsevol necessitat i requeriments. 
Dels que anomenem d’assignació personal, el comissari es defensa que només hi ha un 
a la Regió i és el d’ell, que fa un ús exclusiu professional i si aquest vehicle està 24h i 
365 dies a la seva disposició és per la quantitat de compromisos, vistes, reunions i 
especialment per donar resposta a qualsevol hora i dia com a Cap de la Regió. Li 
comentem al Comissari, que el CAT està i estarà fiscalitzant tot el parc mòbil i l’ús que 
es realitza d’aquest. 

- UI i les Guàrdies 24h. Demanem una explicació del per què d’una seqüència de 5 
dies de nit, més 2 de GnP només es planifica 1 dia de festa. 
L’Intendent defensa aquesta planificació com a vàlida ja què els dos dies de Guàrdia no 
Presencial no el computa com a treball tot i tenir una computació horària. Tot i això, es 
compromet a consultar-ho i en tal cas rectificarien si no és correcte la seva interpretació. 

- UTI. Traslladem les queixes de companys de la unitat per no tenir accés i fer 
públiques les planificacions com abans es feia. També li demanem reduir la praxis 
de canvis de torn.  
L’Inspector de l’ATI, ens informa que les planificacions són publiques els divendres 
després de la reunió dels caporals i comandaments de l’UTI que es realitzen cada 
dijous. En referència a la queixa dels continuats canvis de torn, l’Inspector afirma que 
són mínims i els que hi ha són per màxima necessitat del servei.  



 

 

- Demanem informació del possible trasllat del Sector de Trànsit de St. Feliu de 
Guíxols a Palafrugell. 
Els Caps de la Regió confirmen que hi ha aquesta voluntat per problemes d’espai a St. 
Feliu, com tothom és coneixedor... A l’evidència que li expliquem el CAT-ME, en 
quan els perjudicis pels companys per aquest trasllat, el Comissari respon que hi ha 
que surten perden i altres guanyant. Davant aquesta resposta, sense voler entrar en 
operativitat del servei, li denunciem que els companys que perden tenen el dret i raó de 
queixar-se, ja què aquests varen concursar per aquest lloc i ara se’ls canviarà amb 
perjudicis de la “conciliació familiar”. Els Caps de la Regió no poden donar resposta de 
quan es podrà realitzar el trasllat, però no serà abans de cap d’any. 

- Conseqüències per la RETALLADA en NETEJA. 
La Cap d’Administració torna a informar-nos de la baixada d’hores i prestacions del 
servei de neteja, però que aquesta en cap cas s’hauria de notar en dutxes, wc, 
menjadors i garjoles. Li denunciem la manca de paper higiènic (el darrer fet va ser a 
St. Feliu de G) i també li demanem que augmenti la neteja dels menjadors per què 
el mossos avui dia tots fa ús dels precaris i bruts menjadors que disposem. Per 
tot això, demanem a la Cap d’Administració que fiscalitzi la redistribució d’hores, 
material com el paper wc i treball de l’empresa que realitza la neteja. 

 
Punts proposat per la resta de sindicats 
 

- SPC demana un estudi de la viabilitat de canviar la ubicació del menjador de Vista 
Alegre, per problemes d’espai i ventilació per l’augment de l’ús d’aquest que pateix una 
saturació.  

- SPC demana al Cap de la Regió que faci un recordatori que els responsables dels 
serveis han de lliurar el resguard dels documents sol·licitats (DAD...)  

- SPC sol·licita una avaluació de les noves comissaries. El Comissari realitza una 
exposició de les noves comissaries, Lloret, Jonquera, Salt, Sta. Caterina i d’altres 
compartides com l’Escala, Palafrugell... des d’una visió molt positiva especialment per 
l’optimització de recursos i amb la línia de la Conselleria de treballar colze a calze amb 
PLs. També ens informa de l’augment de places en aquestes destinacions.  

 
Per finalitzar la reunió el Comissari ens demana als representants sindicals que 
traslladem al col·lectiu el reconeixement de la professionalitat demostrada en els Focs 
de l’Empordà i també pel treball realitzat aquest any a Lloret per part d’ARRO i BRIMO. 
 
Aquí el CAT-ME, recull la demanda del Comissari però li demanem a canvi, que traslladi 
ell als seus Cap jeràrquics i polítics, que aquests fets demostren que tot i les retallades 
de sou i de drets, menyspreus per declaracions institucionals, revindicacions de Mossos 
en Lluita, expedients i d’altres fets que dinamiten diàriament la nostra vocació, ELS 
MOSS@S SEGUIM FENT UN EXQUISIT I PROFESSIONAL SERVEI AL CIUTADÀ, PERÒ 
CADA DIA MENYS, TREBALLAREM PER INTERESSOS PARTIDISTES NI PERSONALS. 

 
 
El CAT-ME, seguim al vostre costat com receptors i emissors de tot el que us passi, patiu 
o necessiteu. És l’hora d’explicar qui continua tenint privilegis i per contra qui cada dia 
té menys drets... 
 
Salut! 
 

 
Ramón Labrador. Delegat del CAT-ME a la RPGi 
Cat.rpgi@gamil.com 
657163565 
 
Girona, a 28 de setembre 2012 
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