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REUNIÓ AMB RESPONSABLES DE LA RP GIRONA 14/3/2023 

⇒ Ús dels vehicles judicialitzats: a tota la regió hi ha 5 vehicles judicialitzats, 1 es troba 

en tràmit de Santa Coloma de Farnés. De la licitació de 283 vehicles de paisà per tot el 

cos, hi ha previsió d’arribada al juny, tot i que desconeixen l’assignació a cada regió. 

⇒ Trànsit: 

- Etilòmetres evidencials: són molt sensibles (si no es desendolla abans de treure el 

corrent, es bloqueja) i s’ha de portar al servei tècnic i triga 50-60 dies. En principi hi 

haurien assignats 4 evidencials per sector però passen més temps al servei tècnic 

que operatius. 

- Tablet surface per al Pentax20: està traspassat a la Divisió, consideren aquesta 

eina de gran utilitat per als P-20 però desconeixen quan els hi donaran resposta. 

- Manca d’efectius a sectors de trànsit: ens informen que actualment hi ha 220 

efectius, però un 30% estan amb incidències laborals (que no estan operatius al 

carrer). Darrerament s’ha aconseguit atorgar comissions de servei al sector de St. 

Feliu de Guíxols i esperen que es puguin continuar fent per mantenir els escamots. 

- El Cap de l’ART informa que el nombre de denuncies posades no ha d’afectar en 

cap cas PGA02 i si això ha succeït, no s’ha de tornar a repetir. 

⇒ Uniformitat antiga: La resposta de l’Administració ha estat taxant: aquesta uniformitat 

NO està descatalogada i, per tant, s’ha de conservar. Tot i així, ens han comentat que 

aquesta setmana sortiria alguna directriu, i que estan esperant més instruccions sobre el 

possible reaprofitament; és per aquest motiu que demanem habilitar un espai de recollida 

i que els excedents no hagin d’ocupar espai a casa. 

⇒ El moviment d’efectius: l’aplicació de la instrucció 6/2022 amb el trencament massiu 
de comissions de servei s’ha intentat publicar oferiments (alguns en marxa). El moviment 
d’efectius de la 29a

 
promoció de Blanes i de Roses a Sta. Coloma de Farners, no ha estat 

decisió de la regió. I ens informen que el pla d’estiu tornarà a haver moviments. Ens donen 
dades: actualment hi ha 1784 efectius (sense contar serveis centrals no apen, ni tedax , 
ni canina,...) hi ha una sobreocupació de 107 dels quals hi ha 189 comissions servei; 94 

en 2a
 activitat; 122 provisionals i 207 amb adaptacions del lloc de treball. 

⇒ Guàrdies Investigació: reconeixen que la manca d’efectius va complicar complir la 

graella, però que la graella anual està validada pels caps d’UI i tenen en compte les 

segones activitat i exempcions de nit i, que en cap cas, es «maquillen» el nombre 

d’efectius. El comissari reconeix que la manera d’organitzar les guàrdies regionals té la 
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problemàtica que no hi ha cap directriu i que llavors cada Regió la programa a la seva 

manera.  

⇒ L’escala: el tema de la tanca perimetral ara es trasllada a una manca de 

pressupost, tot i que el projecte ja estava fet. Estan preparant expedient de 

contractació per fer un contracte menor. La petició és que estigui a punt abans de 

l’estiu 

⇒ Practiques de tir: s’han fet 2003 places de tir. Teòricament hi ha capacitat 

perquè tothom faci almenys 1 pràctica anual però per condicions climatològiques o 

una manca de planificació per les casuístiques de cada torn de treball això no acaba 

de quadrar bé perquè tothom faci les pràctiques de tir corresponents. A partir del 

mes que ve es podrà disposar de la galeria dues tardes a la setmana. 

⇒ Neteja dependències: està demanat un augment d’hores de neteja anuals per 

a diferents destinacions de la regió (per exemple Blanes) 
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