
           
 

REGIÓ POLICIAL DE GIRONA: REUNIÓ DE 20-02-2007. 
 

Amb caràcter periòdic es celebren a Girona reunions entre els representants sindicals, el Cap 
d’Administració i el Cap de la Regió als efectes de transmetre les diverses problemàtiques que ens 
aneu comunicant i que afecten a les destinacions de Girona. Us faig cinc cèntims del contingut de la 
reunió d’avui, 
 

1- URPC.- Es parla de la detecció d’alumini en sang. Se’ns informa que de les contranàlisi 
efectuades, de moment, dues han donat nivells normals i una no, que les primeres gestions 
descarten la possibilitat d’edifici malalt i que s’està a sobre del tema. Es demana que els 
membres de la URPA puguin fer-se el mateix tipus de proves i que s’investigui l’origen de 
l’afectació. 

2- J.I. nº 5 DE BLANES.- Se’ns informa que el tema s’ha derivat cap el Coordinador de 
Secretaris Judicials de Girona i que s’espera poder corregir la pràctica per la via del diàleg. 

3- ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL.- Hi haurà nou concurs públic per atorgar la 
telefonia mòbil de la Generalitat aquest any. En cas que  el concurs no el guanyi AMENA 
existeix la possibilitat que les antenes siguin retirades de les comissaries. 

4- ARRO.- Es plantegen les diverses problemàtiques d’equipament i horaris. Hi ha compromís 
d’estudiar-ho i intentar resoldre-ho. 

5- COMUNICACIONS.- Es treballa per resoldre les diverses incidències de cobertura del nou 
sistema de comunicacions. 

6- HORES EXTRES.- S’intentarà unificar criteris de concessió d’hores extres. 
7- LA BISBAL.- Es plantegen les mancances de portàtils i mobiliari. 
8- BLANES.- Es planteja la destinació de l’espai lliure del vestidor. 
9- TRÀNSIT FIGUERES.- Pel que fa a les emissores de les motos, s’està a l’espera de les 

motos noves, no se sap quan arribaran. Es denuncien les mancances de piles per portàtils, 
material i renovació de vestuari.  

10-  FIGUERES ABP.- Es parla dels problemes amb el servei d’administració. 
11-  REVISIONS MÈDIQUES.- Es demana que es trametin al Departament les múltiples 

queixes hagudes pel mal servei de l’empresa encarregada als efectes del contracte de l’any 
que ve. 

12-  VALS MENJADOR.- Se’ns comunica que, exceptuant alguna unitat, els vals de gener 
s’han repartit en la seva totalitat. Es debat la disconformitat amb la mesura de donar els vals 
d’un mes per l’altre. Administració justifica la mesura, tanmateix, des del CAT s’anuncia la 
impugnació de la instrucció que ho regula. 

13-  BOTES.- Es parla de les diverses incidències en el lliurament de botes. 
14-  SALA DE COORDINACIÓ.- Es parla de l’espai físic i funcionament del servei. 

La propera reunió està prevista pel dia 27 de març. Si teniu problemes que considereu que s’han 
d’exposar, feu-nos-los arribar. Des del CAT estarem atents a que tots els temes tractats vagin 
evolucionant fins la seva resolució. Si voleu una informació més extensa sobre alguna qüestió, 
poseu-vos en contacte amb nosaltres. 
 
SALUT ! 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT. Tel. 629739192. Catalunya a 20 de febrer del 2.007 


