REUNIÓ AMB EL CAP DE LA REGIÓ
POLICIAL DE GIRONA. ABRIL 2010
El passat 23 de març de 2010 es va celebrar la reunió amb la Sots-cap de la Regió
Policial de Girona i amb el Cap d’Administració. Es van tractar els següents temes:
- El CAT va denunciar les nombroses mancances que van patir els agents i la
manca de directrius clares per part dels comandaments durant les darreres
nevades. Entre moltes altres qüestions vàrem denunciar la manca d’informació
que van patir els agents, la manca de vestuari en alguns casos concrets, la
manca de material com cadenes per als cotxes així com la resta d’incidències
patides els que vareu treballar aquells dies i que ens heu fet arribar. La resposta
per part de la Intendenta va ser del tot decebedora. Va negar moltes de les qüestions
que se li van plantejar i finalment va comentar que s’havia elaborat un llistat
d’incidències que es faria arribar a la comissió que s’havia creat a Barcelona per
tractar aquest tema. Li vàrem demanar si podíem saber el contingut d’aquest
llistat. La resposta va ser que no era possible. Des del CAT li manifestarem que la
majoria dels problemes que s’havien produït eren qüestions locals i que no ens
ho arreglarien des de Barcelona. Ningú de Barcelona decidirà a quins pavellons
hem d’adreçar la gent, etc... Els vàrem demanar que realitzessin un protocol
d’actuació per corregir totes les incidències viscudes però ens temem que no ho
faran.

A la part final de la seva intervenció la Intendent va manifestar
que i cito textualment. “n’estem aprenent”. I aquest és el
problema dels mossos, estem sota el comandament de polítics i
comandaments que n’estan aprenent i que l’aprenentatge el fan
molt a poc a poc. Per acabar li diria a la Intendent que ella acaba d’arribar
però que a Girona portem 20 anys patint les improvisacions
aprenents. Quan torni a nevar tornarem a patir.

de diferents

- Vàrem denunciar l’existència d’una nova ordre de servei, sense signar, que ha
de regular el model de treball de les diferents Unitats d’Investigació de les ABP
de la Regió Policial de Girona. La intendent va manifestar que tan sols era un
esborrany i que era susceptible de patir modificacions i que era una llàstima que

documents d’aquest tipus arribessin a les nostres mans. A la Intendent li diré que el
que és una llàstima és elaborar documents d’aquest tipus que no fan altra cosa
que desmotivar els grups d’investigació que porten molts anys treballant molt
bé. Ja n’hi ha prou d’experiments de laboratori. No fa ni tres mesos que va
sortir l’anterior ordre i ara pretenen tornar a canviar les condicions de treball
d’aquests moss@s. Un cop més, uns experimenten i els altres ho pateixen.
- El CAT va demanar que se’ns informés sobre el mètode de selecció dels
companys que presten el seu servei a l’Aeroport de Girona. La Intendenta ens va
manifestar que havia estat un procés obert a tothom de l’ABP de Santa Coloma i que
s’havia elaborat un llistat de voluntaris. També vam preguntar sobre les
condicions en què es prestava el servei. Ens van informar que el servei el
prestaven tres agents, un fent tasques d’OAC i dos fent patrulles en horari de Q3. Li
vam preguntar a la Intendent si ho considerava un nombre d’agents suficients
tenint en compte el gran nombre de passatgers que passen per l’aeroport i la
seva concentració en moments determinats. La Intendent no va dubtar ni un segon
a l’hora de respondre que era un nombre d’agents adient i que en cas d’incidents
rebrien el recolzament necessari des de Santa Coloma.
- Vàrem demanar informació sobre el nou centre penitenciari de Llers i sobre
l’assignació de places. Ens van comentar que estava previst que s’inaugurés al mes
d’octubre però que no hi anirien presos fins a finals d’any. Ens van informar que la
seva intenció era que fos un servei regional però que no depenia d’ells i que, per
tant, no ho sabien. Així doncs, a sis mesos de l’obertura encara no se sap com ho
faran.
- Finalment, es va denunciar l’endarreriment del cobrament de les dietes, que
en el cas d’ARRO arriba a un any. La resposta del Cap d’Administració i Serveis
va ser: “ La caixa no dóna per mes”.
US ANIMEM A FER-NOS ARRIBAR LES INCIDÈNCIES QUE ES
PRODUEIXEN EN EL VOSTRE SERVEI PERQUÈ LES PUGUEM
DENUNCIAR. EN OCASIONS ACONSEGUIM SOLUCIONS, EN CAS
CONTRARI HO ELEVEM A INSTÀNCIES SUPERIORS PERÒ, SI
MÉS NO, SEMPRE EN QUEDA CONSTÀNCIA I ENS SERVIRIA EN
CAS D’ACCIDENTS PER DEPURAR RESPONSABILITATS.
LA PROPERA REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA ES FARÀ
EL PROPER 10 DE MAIG.
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