
 

 

REUNIÓ AMB LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA 

15 DE GENER DE 2013 

 
 

En la reunió duta a terme avui dia 15 de gener vàrem assistir els representants 
sindicals, el Cap i el Sots Cap de la Regió Policial, Cap de l’ATI i les Cap i Sots Cap 
d’Administració. 
 
A petició del CAT vam preguntar i demanar els següents temes: 
 
Punts del dia proposats pel CAT-ME 
 

 Denúncia d’Inseguretat al BARRACÓ de La Jonquera. Hem informat als Caps 
de la denúncia que el CAT-ME ha enviat al DGP per la vergonyosa i insegures 
dependències. Els Caps manifesten que ells han realitzat els informes i 
demandes de millores.  

 Servei Paradise. Demanem detalls de l’ordre de servei i denunciem la manca 
d’efectius. Ens informen que el Club ha augmentat la seguretat privada, sistemes 
i l’Ajuntament ha blindat el perímetre amb blocs de formigó. La presència del 
dispositiu arrel del comuniCAT de data 31-12-12, s’han fitxat uns mínims per 
garantir i reforçar la seguretat dels agents. 

  Aeroport Vilobí-Girona. Informem de la mateixa denúncia enviada al DGP i 
proposem als Caps de la necessitat urgent de la instal·lació d’un sistema 
d’alarma en les oficines. Recullen la proposta i l’elevaran. 

 Calefacció Ripoll. La Cap d’Administració ratifica que s’ha de canviar TOT el 
sistema, no hi ha possibilitat de reparació. Des de la DGP s’està buscant diners, 
per la qual cosa no hi ha data per fer el canvi. De moment es manté la 
temperatura amb 16 calefactors elèctrics i informa de la impossibilitat de posar 
més aparell per sobrecàrrega elèctrica. 

 Neteja comissaries, reposició paper WC i mans. La Cap d’Administració 
ratifica que el servei de neteja s’ha retallat un 40% i s’ha reduït hores, 
freqüències i material. La prioritat són menjadors, lavabos, vestidors i garjoles. 
Demanen per part de tots tenir més cura en el manteniment de la neteja. 
Demanem l’augment d’hores, freqüència i dies (festius) específicament en la 
neteja de menjadors en jornades de 12 hores.  

 Parc Mòbil. Demanem el nombre efectiu de vehicles de la Regió. La Cap 
d’Administració informa de que a data de 31-12-12 tenim 283 vehicles (TOTS, 
logotipats i no, motos, turismes, furgonetes...) La Cap no té la relació 
diferenciada, ens ho enviarà. 

 Trasllat del Sector de Trànsit St. Feliu de Guíxols a Palafrugell. Els Caps de 
la Regió manifesten haver enviat a la Prefectura la idoneïtat del canvi per part de 
la RP-ART Girona. No hi ha data, suposadament s’està retardant la resposta 
pels canvis de titularitat (cadires) a  la Conselleria d’Interior. 



 

 

 Caducitat dels cascs de Trànsit. La Cap d’Administració confirma la dada que 
facilitem, hi ha quasi un 50% de cascs caducats, amb data de renovació a finals 
del primer trimestre.  

 Desfibril·lador a les comissaries. Demanem si hi ha voluntat o intencions de 
fer un curs o explicacions de l’ús d’aquest aparell als agents del Cos. Els Caps 
creien que ja s’havia fet, s’ho apunten per gestionar-ho i que sigui realitzada la 
formació.  

 Utilització de vehicles logotipats per servei d’administració. Hem reiterat la 
denúncia que consta i podeu veure a la nostre WEB al comunicat del dia 
08/01/2013 “Gestió del parc mòbil”. 

   
              

Punts proposat per la resta de sindicats 
 

 Material pels nous agents d’ARRO. La Cap d’Administració informa que tots 
els agents venen amb material d’estiu de l’escola i aquí se’ls assignarà el 
material restant. En cas que algun agent li manqui material que ho comuniqui 
que el demanaran.  

 Dependències d’ARRO. La Cap d’Administració confirma que les goteres han 
estat arreglades i esperen que caigui un xàfec per comprovar-ho.  

 Possible trasllat d’ARRO i fins ho tot Vistalegre a l’edifici Gaudí. Els Caps 
de la Regió confirmen de què ho estant estudiant, potser variable el canvi, però 
està molt verd aquest possible trasllat. 
    

 
RTT: 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 15 de gener 2013 
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