REUNIÓ AMB ELS CAPS DE LA REGIÓ POLICIAL DE GIRONA
DEL DIA 30/09/2008

El passat dia 30 de setembre de 2008 es va celebrar la reunió amb els Caps
de la Regió Policial de Girona. Es van tractar els següents temes:
- Hem recordat que des del CAT, amb el recolzament d’un grup
municipal de l’ajuntament de Girona, vam aconseguir que els
mossos i no tan sols la policia local de Girona tinguéssim un dret
d’ús preferent del futur camp de tir de Girona. Hem preguntat si
s’han fet les gestions oficials oportunes per gaudir d’aquest espai
en el futur i poder abandonar així les actuals instal·lacions. Ens
comuniquen que s’està en negociacions per a la signatura d’un
conveni i que confien que es pugui dur a bon terme. Aquest nou
equipament, situat al cantó de la Nestlè ( molt proper a l’hospital
Doctor Trueta), gaudirà de totes les mesures de seguretat exigibles i
de les quals no gaudim a les instal·lacions actuals.
- Des del CAT hem sol·licitat informació sobre el futur nombre
d’efectius de la regió, un cop s’hagi materialitzat el concurs
general. Ens contesten que tot i que no tenen encara aquestes dades
confien en no perdre efectius però en cap cas es planteja la
possibilitat de guanyar-ne algun. És a dir, fins al proper mes de juny,
moment en què s’acaba el desplegament, continuarem mantenint una
situació precària, essent necessari per cobrir els serveis la realització
d’hores estructurals.
- Informem del malestar existent dins els grups d’investigació per
la manca de regulació de funcions, diferències substancials entre
àrees bàsiques policials, i especialment per la qüestió de
disponibilitat. Respecte a la segona qüestió ens diuen que és una
qüestió que depassa l’àmbit de la regió, que en són sabedors de les
mesures de pressió adoptades ( no signar full d’hores i posterior
recurs ) fet que ells respectaran escrupolosament. Us preguem que

denuncieu tot tipus de pressió en contra d’aquesta iniciativa.
Respecte a la primera qüestió l’intendent ha estat taxatiu a l’hora
d’expressar que els grups formen part de cada àrea bàsica policial i
que tot i tenir una formació especial estan encabits dins l’ABP i que
per tant s’ha de respectar la voluntat de cada un dels caps d’ABP.
- Demanem que ens aclareixin quin és el futur dels companys que
actualment presten els seus serveis a les oficines de suport. Ens
aclareixen que van demanar 38 administratius amb l’objectiu de
reforçar les oficines de suport, dels quals tan sols se n’han incorporat
18, i que no saben si s’acabaran incorporant els 20 restants per
manca de pressupost. Tot i això l’intendent ens informa que la seva
voluntat és que a cada oficina i resti almenys un mosso/caporal que
doni suport al cap de l’ABP i que en les ABP’s més grans (Girona,
Figueres, Blanes) aquest serà com a mínim de 2 mossos/caporals.
Demanem que quin criteri s’aplicarà per seleccionar els
companys escollits i que succeirà amb la resta. Ens contesten que
la selecció es farà entre els companys que actualment ocupen
aquestes places i entre ells es produirà una selecció tot seguint el
criteri del seu perfil personal ???. La resta de companys se’ls oferirà
places de relacions amb la comunitat, anàlisi de dades policials o
anàlogues.
- Denunciem la manca de seguretat perimetral (càmeres i
monitors) a l’ABP de Sant Feliu així com el mal funcionament
de la centraleta. Es comprometen a comprovar-ho i a ficar-hi
solució ràpidament.
- Denunciem un mal funcionament del servei valisa. Ho neguen i
afirmen que el servei funciona correctament i que s’ha encarregat un
estudi jurídic on es manifesta que no hi ha cap problema amb el fet
que aquest servei el dugui a terme un subaltern en comptes de
companys dels grups d’investigació.
Respecte a qüestions pendents de reunions anteriors ens informen que
han arribat 60 vehicles nous ( leasings a 3,4 i 5 anys ) que es lliuraran en
un nombre important a Santa Coloma de Farners, Blanes i Ripoll. Tot i
això expliquen que es produirà una redistribució de tot el parc mòbil de
la regió per aconseguir un equilibri entre totes les ABP’s. Així mateix
ens confirmen que els nous leasings tenen nous plecs de condicions on
s’han solucionat disfuncions del passat on s’estableixen terminis i llocs
de reparació més adients a les nostres necessitats.

Una altra qüestió pendent és el cobrament de les dietes. Admeten un
endarreriment en el cobrament d’onze mesos i no donen cap solució a
l’assumpte perquè no la tenen. Des del CAT iniciarem accions legals
per tal de solucionar aquest assumpte.

Us agraïm la vostra col·laboració i complicitat i us encoratgem a
continuar denunciant als delegats tot allò que és susceptible de ser
millorat.

Salut!
Josep Lluís Robador i Balasch – Delegat CAT a Girona.
Girona, 30 de setembre de 2008

