
 

REUNIÓ AMB LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA 15 D’ABRIL DE 2013 
 

En la reunió duta a terme el dia 15 d’abril 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 
 

. Interroguem per les millores en seguretat a l’OAC de la Jonquera i l’aeroport 
Pel que fa a l’aeroport ens informen que la zona freda i l’armer s’han canviat a la zona de contenció i 
pel que fa a la Jonquera, es va passar l’informe a la prefectura i aquesta encara no ha fet cap actuació 
fins a la data.  
. ARRO: Informem als Caps Regionals de reiterats canvis de planificació en mig de la setmana, matí 
o tarda a nits.  
Segons les seves informacions, aquests canvis són extraordinaris i per motius excepcionals, per la               
qual cosa demanen full d’hores per comprovar-los.  
. Informem que els efectius d’ARRO han rebut indicacions per part dels Caps de no demanar   
permisos per hores acumulades en cap de setmana. 
No tenen cap coneixement vers aquestes indicacions, saben que només s’han denegat 4 permisos     
en un mateix cap de setmana.  
. Denunciem el mal estat de les cadires arreu de la Regió 
La Cap d’Administració informa que a finals de l’any passat es va fer un estudi d’això i està previst els 
canvis progressivament, no tenen dates ni dades de les quantitats de cadires que es canviaren 
. Demanem dades de la quantitat de mossos de la RPGI que estan afectats per tenir el permís BTP 
caducat. 
No tenen aquesta dada i ens remeten a la SDGRH 
             
Punts tractats a la reunió 
 

. Obertura del CP de Llers: No tenen cap informació oficial i saben el que surt a premsa: cap a finals 
d’any. 
. Comissaria Vista Alegre: Segons el Comissari, el Secretari General del Departament en la visita a 
Girona es va portar una impressió objectiva de la necessitat d’espai que pateix la comissaria, segons 
informa, aquesta serà una de les prioritats quan retornin les millores pressupostàries.  
. ABP Ripollès: Es canviarà tot el sistema de calefacció en quan hi hagi la disponibilitat pressupostària. 

     
Ens dóna la impressió que l’acceptació de l’estat quasi d’indigència en condicions de treball, 
mancances de material, higiene i mitjans per garantir la Seguretat Pública està instaurat arreu del 
Cos. La qual cosa provoca un desànim generalitzat i decepció diària que té com a resultat un servei 
indigne pel ciutadà de Catalunya. La responsabilitat és DOBLE. Govern dels Irresponsables i 
Prefactura del Cos per inhibició.   
 

 

Ramón Labrador. Delegat del CAT-ME a la RPGI 
cat.rpgi@gamil.com         657163565 
 
Girona, a 17 d’abril de 2013 

mailto:cat.rpgi@gamil.com

