
 

 

REUNIÓ AMB LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA 10 DE JUNY DE 2014 
 

En la reunió duta a terme avui 10 de juny hem 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. 
 

Els temes més rellevants a petició dels sindicats han estat: 
 
- Manca d’ordinadors, denúncia dels històrics sistemes i aparells. Administració informa que la dotació 
d’ordinadors va en funció a les llicències i l’assignació d’unitats segons la SDGRH. Informa també que a partir del 
setembre d’aquest any i fins el desembre del 2015, hi haurà una renovació d’aparells i del sistema progressivament 
a tota Catalunya.  
 

- ARRO: armilles, greuge de material amb altres ARROs i manca d’impulsors: Respon l’ Intendent Sots 
Cap, que el procés d’actualització del material ARRO va en marxa i del tema armilles manifesta que hi ha un 33% 
d’armilles metàl·liques. De la manca d’impulsors pels incidents Can Vies, ho consultaran als Caps d’ARRO ja que hi 
ha milers d’impulsors a l’Àrea.  
- ARRO: Queixes per la mala planificació del cap de setmana 24 i 25 de Maig pels problemes a l’hora de 
tenir dret a les 4h per votar.  
- ARRO: Critiquem la pressió dels caps de l’ARRO per evitar sol·licitar AP en cap de setmana i la 
denegació sistemàtica del permisos en festius.  
- ARRO: continuen els canvis de serveis reiterats i a última hora. 
- ARRO: segueix la poca implicació dels Caps de l’ARRO en dispositius importants. 
Els Caps Regionals prenen nota dels temes exposats de l’ARRO i parlaran amb els Caps de l’Àrea. 
- ARRO i l’edifici Gaudí: encara no està licitada l’obra.  
   
- CP Puig de les Basses: Ens expliquen com s’han cobert les places i confirmen que la incorporació dels 
efectius provinents de Figueres va ser l’1/6, Regió i APEN serà 25/6 i Girona 30/6. Els destinats a la nova presó 
faran un coneixement del centre i no tenen informació si faran curs específic de presons. 
 

- ABP Selva Litoral: Demanem la RLT per no entendre dels canvis sistemàtics de matí a nits cada setmana. La 
manca d’efectius a escamots perjudica les planificacions, el servei i la possibilitat de permisos. Clama el cel, que es 
qüestioni un permís per matrimoni. Critiquem que el Cap de l’ABP exigeixi els efectius d’aquesta ABP una implicació 
superior pel fet de ser una comissaria costera. El dia 16/6 s’incorporen dos Sgts.  
 

- Esprais de defensa personal: sol·licitem la quantia. Ens informen que no hi ha esprais a la Regió. 
 

- Sala, permutes de torn i la possible supressió del servei: Segons els Caps no hi ha cap problema en 
autoritzar les permutes de torn. Dels rumors de la supressió de la Sala de Girona, el Comissari manifesta que a curt 
termini segur que no i a mig i llarg ho dubta. 
 

- Adscripcions d’agents d’UI a l’ATI: L’Inspector explica que no hi ha cap adscripció, si no que torna a crear un 
Grup de Treball per un operatiu que no va més enllà de dos mesos. Els Grups de Treball, diu, que són puntuals i 
estan recollits en la coordinació d’Unitats i Àrees. Afecten a dos ABP i els agents segueixen depenent 
administrativament de les seves Unitats.  
  
- Pla d’Estiu: Serà similar a l’any passat amb el compromís de més reforç de la Brimo i altres ARROs a la Regió 
de Girona. 
 

- Traslladem al Caps la queixa de varis companys que resten al servei ordinari quan altres efectius 
marxen a participar en esdeveniments Corporatius o no (com per exemple curses o marxes), minvant les 
patrulles o les unitats de suport, com oficines, sala... Aquest fet, a part de perjudicar el servei i augmentar la 
feina els agents que resten operatius, és un greuge amb altres vegades que per necessitat dels agents se’ls 
demana tot allò que la norma requereix per absentar-se del servei.   
 
Delegació del CAT-ME a la RPGI, Girona a 10 de juny de 2014. 


