
 
 

INFORMACIÓ SOBRE REUNIÓ A LA REGIÓ 
POLICIAL DE GIRONA DE 30-03-2007 

 
1- Gestions pendents de reunió anterior: 

- DETECCIÓ DE METALLS A CIENTÍFICA: Es continuen els 
contranàlisi, es faran anàlisi a altres companys que no siguin de 
científica, està prevista una inspecció per determinar l’origen, es mirarà 
el magatzem del pàrquing i hi haurà assessorament d’un tècnic 
especialista, s’estudiaran les causes dels diferents resultats obtinguts en 
proves privades. 

- S’estan fent inspeccions sobre efectes de les antenes de telefonia mòbil, 
encara no hi ha resultats. 

- S’està preparant un aplicatiu informàtic per corregir les disfuncions en la 
reposició de peces d’uniformitat. Es preveu que estigui operatiu al juny. 

- Ens informen que la problemàtica d’horaris de la ARRO ha estat 
corregida. 

2- SEPARACIÓ FÍSICA DE MALETER EN VEHICLES QUE PORTEN 
MATERIAL. S’adoptaran les mesures oportunes per evitar accidents. 

3- CIENTÍFICA LA BISBAL. Les bates estan demanades. 
4- TRÀNSIT FIGUERES. Es traslladarà l’aparell d’aire a la peixera, enguany en 

pintaran les dependències de tota la regió ( si el concurs no queda desert). 
5- SALA REGIONAL. Es parla de la provisió de les places. 
6- CP FIGUERES. Es denuncia la manca d’informació sobre malalties infeccioses 

en els trasllats. 
7- CANVI HORARI. Es denuncia el còmput d’11 en el canvi d’hora i la no 

percepció de tíquet. És ordre de Barcelona i, si procedeix, cal reclamació o 
recurs. 

8- LLIURE DESIGNACIÓ PER INVESTIGACIÓ. El tema és molt important i es 
farà comunicat específic. 

9- CONTENIDORS DE RECICLATGE. Es demana que s’instal·lin contenidors de 
reciclatge als menjadors. 

10-  Es parla de la redistribució de poblacions entre Figueres i Roses, del servei de 
seguretat en hospital, emissores de motos, distribució de motos noves de trànsit, 
la reposició de cascs de trànsit i ubicació del vènding a Blanes. 

 
Si voleu una informació més extensa sobre algun punt, truqueu-me, tel. 629739192. 
 
SALUT ! 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. Girona a 30-03-2007. 


