REUNIÓ AMB LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA
25 DE NOVEMBRE DE 2013
En la reunió duta a terme avui 25 de novembre hem assistit 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 hem preguntat i demanat els següents temes:
UTI: Preguntem per l’assignació de mossos d’UI a treballar en la UTI. En quina situació administrativa ho
fan? Són compensat amb el grau d’especialitat, dietes i quilometratges? RESP Inspector Cap d’ATI: Es va
fer per formar equips de treballs UI+UTI en relació als assalts violents a domicili. Tots van ser voluntaris a
excepció d’algun cas que es va reconduir immediatament. Hores d’ara només queda un agent i és voluntari de
UI Girona.
CP Llers: Per quan està previst l’operativitat del centre? Com seran assignats els agents al centre? Com
quedaran els agents que hores d’ara cobreixen CP Girona?
RESP del Intendent Sots Cap Regió: cap novetat oficial, només les que surten a premsa i la darrera parla que
aproximadament en el 3er trimestre del 2014 hi ha la voluntat de començar a traslladar interns a Llers. En quan
a com i quants agents s’assignaran al Centre, no disposen d’aquest informació.
L’Administració trepitja l’Operativa en permutes de torn quan afecta a reduccions de jornades:
RESP de la Cap d’Administració RPGI: segons Administració dóna per bona la resposta de la SDGRH, tot i això,
des de Girona a petició del CAT-ME s’ha demanat que motivin amb normativa la resposta i no amb valoracions
o interpretacions supèrflues. Restem a l’espera de resposta. El CAT-ME ha demanat al Comissari que acceptin
els canvis de torn fins que hi hagi resposta de la SDGRH. Afirmatiu
Parc Mòbil: demanem les dades actuals del Parc Mòbil, detalladament per destinacions i unitats. RESP
del Comissari Cap RPGI: No poden donar aquesta dada detallada per què hem de demanar la global a
Barcelona segons les ordres rebudes. OLE LA TRANSPARÈNCIA!
Dades actuals d’efectius a RPGI: demanem les dades actuals d’efectius per destinacions a la Regió.
RESP del Comissari Cap RPGI: No poden donar aquesta dada detallada per què l'hem de demanar la global a
Barcelona segons les ordres rebudes. OLE i OLE LA TRANSPARÈNCIA!
ARRO: Diverses qüestions. Edifici Gaudí: pressupost fet i pendent d’aprovació, no hi ha data. Uniformitat:
saben de les mancances de roba, però fins 2014... Valoració del Pla d’Estiu: Positiva Manca de
comandaments: segons consta és la correcta Planificacions: Han millorat i s’intenta respectar, però els
agents s’han de fer càrrec del lloc que treballen per les necessitats de l’ARRO. Entrades a Lloret i Blanes: des
de la Regió no tenen cap informació del tipus delinqüencial, ja què es portava directament des de Barcelona i no
saben si hi havia probabilitats d’armes de foc o d’altres...
Canina, demanen explicacions de l’assignació de la plaça de Caporal: RESPO dels Caps RPGI: ens
deriven a la CGRO ja què s’ha designat des d’allà, només els hi van preguntar referències pel caporal assignat.
Ho traslladarem a la CGRO.
La nova figura del Coordinador de ART Girona: Sense cap convenciment ni coherència, el Comissari
argumenta aquesta nova i no regulada plaça de Coordinador per la manca de Sotsinspector a l’ARTGI. Se’l
recorda que hi ha un Sotsinspector que cohabita amb un Sergent al Sector de Figueres i, que aquest caprici de
no fer funcions de Sots Cap de l’ARTGI per part del Sr. Franco està portant disfuncions en la cadena de
comandaments de Trànsit com la manca de Caps de Torn o l’assumpció d'un sergent de funcions de Sotscap.
Manca de Caps de Torn a Trànsit: Seguint l’apartat anterior, fem saber als Caps Regionals que no entenem la
manca de Caps de Torn a l’hora que al mateix torn treballen al Ralli Costa Brava dos Sergents, AIXÒ SÍ,
COBRANT HORES EXTRES i un d’ells, el COORDINADOR que si fa funcions de Sots Cap de l’ARTGI, creiem
que no hauria de cobrar cap hora extra... per allò de la disponibilitat dels Caps. PARA LA BUENAS Y A LAS
MALAS!

Caporal en CCA dels focs de Vilopriu: També seguint els darrer apartats, a la darrera nit dels focs, es va
enviar l’únic caporal de trànsit de Girona al CCA en comptes d’un Cap d’ART o Cap de Torn de trànsit. RESP
dels Caps Regionals: El foc estava quasi totalment controlat i van creure convinent cobrir-ho amb un caporal de
torn...”Donde manda general no manda ministro”
Pis sindical de Girona: El CAT-ME porta temps demanant a l’Administració que valori la possibilitat de donar
un ús més important al pis sindical, del qual només fa ús la UGT-Mossos i de forma esporàdica, tal i com hem
comprovat els darrers mesos. També i proposant a l’Administració despeses que si s’hauria de retallar abans
que d’altres, vàrem demanar el cost anual del pis. RESP de la Cap d’Administració: el pis propietat de la

Generalitat té un cos de 4000€ en comunitat, IBI, aigua, llum, tlf, neteja... El CAT PROPOSA
ENTREGAR AQUEST PIS A BENESTAR SOCIAL PER CEDIR-LO EN BENEFICI DE
FAMÍLIES DESNONADES, PERSONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GENERE O
ALTRA URGÈNCIA HUMANITARIA. Els delegats de la UGT-Mossos s’oposen rotundament
preservant els drets sindicals per sobre de les necessitats socials. En aquest cas, l’Administració acata
els drets cosa que sorprèn quan portem quasi tres anys retallant, aniquilant, furtant... drets dels
treballadors...
PERO
CON
LA
UGT
HEMOS
TOPADO!
http://www.elsindi.cat/pdf/informaciodiversa/desnonaments.pdf
Menjador de Trànsit Girona i Sala: Vàrem demanar una ampliació URGENT del menjador. RESP de la Cap
d’Administració: està pressupostat una ampliació (doble d’espai) pendent d’aprovació. NO data
Exposició de Mossos: Va elevar la queixa del per què aquesta exposició s’ha de cobrir amb efectius d’OAC o
USC i no d’altres com staff, proximitat, premsa... El Comissari es compromet a tractar-ho a la reunió de Caps de
RPGi, per tal de demanar implicació de totes les unitats quan fa falta.
Pregunta a Caps de RPGI: Troben normal aquest fet? tres mossos uniformats amb un vehicle logotipat
circulant per l’AP7 sense armes reglamentaries, per què? Per què porten el comodí d’estudis a ISPC... Aquest
fet no és aïllat. RESP del Comissari: ho tractaran a la reunió de Caps de la RPGI.
Calefacció ABP Ripollès: RESP de l’Administració: màxim en una setmana estarà instal·lat un sistema
provisional d’aerotermos generador per la comissaria de Ripoll. A la vegada, s’inicia un procés de concurs per
licitar la instal·lació de nova maquinària.
Altres temes tractats a la Reunió:
Avaluació del PGA: una queixa històrica d’un Pla d’Avaluació prostituït en benefici de la Jerarquia com a eina
de càstig per uns i palmadeta a l’esquena per altres... El CAT detalla un exemple on en un grup de 30 persones,
els agents d’escamots són puntuats de 6,30 a 8,3, els agents d’oficines de 8,3 a 8,6 i els caporals T@ts un 9...
OBJECTIVITAT?
Pràctiques de TIR: Davant la desoladora realitat de manca de munició per seguir fent pràctiques, els Cap
Regionals es plantegen proposar a Instructors de Tir que facin sessions formatives en manipulació de l’arma,
posicionament... LA COSA ESTÀ FATAL!
Defenses Extensibles: Hi ha un estudi de la Tècnica per dotar de 2000 defenses a agents de tota Catalunya,
sense especificar designacions concretes.
Els Caps de la Regió amb el Sergent de Diego ens avisen que per problemes amb les planificacions de SALA
REGIONAL per la quantitat d’altes condiciones (torn de nit) especialment, es veuen obligats a augmentar els agents
en quadrant 2-2-3. Demanen que no es vegi com un càstig als companys que pateixen les patologies, si no és una
necessitat de servei.
EL CAT-ME demana que el Comissari traslladi aquesta realitat i problemàtica existent i conflictiva en
escamots i planificació arreu de Catalunya a la Prefectura, on especialment el Comissari Quevedo i Malo es
nega a reconèixer aquesta realitat i s’oposa a la petició del CAT-ME i d’altres sindicats a negociar quadrants
fixes o semi fixes (torn de nit fix).
Mentre tinguem la Prefectura d’esquenes al col·lectiu i amb perfecta sintonia amb Administració i Govern...
AQUEST COS SEGUIRÀ EN CAIGUDA LLIURE AL INFRA-MÓN. http://elsindicat.files.wordpress.com/2013/11/prefectura5.pdf
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