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 SINDICALISME DE PAÍS 
 

REUNIÓ TANCAMENT SRCO DE GIRONA 
 

Ahir, 16/06/2021, van tenir lloc dues reunions informatives per als membres de l’escala bàsica 
del CME assignats o amb reserva de plaça a la Sala Regional de Coordinació de la Regió Policial de 
Girona, amb la presència de comandaments de la Regió així com de la Sub-directora General de 
Recursos Humans Esperança Cartiel i l’Intendent Saumell, Sotscap de la Divisió Tècnica, i van 
informar del següent:  
 

 Que s’havia realitzat una enquesta per saber les preferències dels 104 agents i caporals 
afectats/des i així oferir unes places que complaguin la immensa majoria. 

 S’oferiran 147 places a USC i les llistes sortiran entre els dies 24 i 25 juny; s’haurà d’accedir a 
la PLATAFORMA CORPORATIVA i allà es podrà tenir accés al llistat per escollir les destinacions 
per ordre de preferència. És aconsellable marcar el màxim de respostes ja que, si no es 
selecciona cap o no es presenta o no accedeixen a cap, la plaça assignada serà a SALA 112 
REUS. S’haurà d’introduir una adreça de correu electrònic de contacte on es farà feedback de 
que s’ha presentat el llistat amb les destinacions seleccionades. Es podrà presentar llistats fins 
el tancament de l’oferiment, l’últim serà el vàlid ( fins el 21 de juliol 2021 aproximadament).  

 El dia 23/11/2021 es durà a terme el tancament de la SRCO de la RPG i la incorporació al nou 
destí, només hi romandrà, fins el dia 25-26/11/2021, un romanent de contingència.  

 Preferències per l’assignació dels llocs de treball ofertats , serà primer per les places en 
propietat i re-serva i després per les comissions i provisionals. El criteri serà l’antiguitat a la 
SRCO de la RPG de forma continuada (període de referència inclou baixes, pla d’estiu, permís 
de lactància, excedències per cuidar familiar).  

 Els que es trobin en situació de segona activitat, hauran de fer el tràmit per la seva situació i, 
per tant, no entraran en aquesta selecció de places; els que tinguin plaça provisional assoliran 
una plaça provisio-nal i el que la tinguin definitiva serà definitiva. Els que tinguin exempció de 
nits o qualsevol altre impedi-ment se’ls hi respectarà en el nou destí.  

 
INDIGNACIÓ entre les persones presents afectades pel tancament ja que es va posar en 
evidència que la majoria dels 104 afectats no havien estat consultats per dir la seva preferència. 
S’ha acordat que, durant els propers dos dies, podran manifestar les preferències enviant un 
correu al cap de sala amb d’1 a 3 destinacions preferides dins l’àmbit d’USC. 
(pere.brugada@gencat.cat)  
 
SEGCAT va fer intervenció (1a reunió) perquè es respectin tots els drets dels afectats en el sentit 

que se’ls ha de permetre assolir un destí adequat a la seva situació personal i que es compleixi 

l’acompanyament que han manifestat que hi haurà per cada situació personal. 

 

ESTAREM ATENTS A QUE TOTHOM ASSOLEIXI EL DESTÍ DESITJAT I QUE, UN COP AL LLOC, NO 

COMPORTI DIRECTAMENT FER PATRULLATGE SENSE UN PERÍODE D’ADAPTACIÓ O QUE, EN TOT 

CAS, SIGUI VOLUNTARI ATENENT LA SITUACIÓ PERSONAL DE CADA PERSONA AFECTADA. 


