
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA INVESTIGACIÓ GIRONA
 
En la darrera reunió periòdica amb els comandaments de la nostra Regió Policial ens 
vam queixar per enèssima vegada de les condicions 
treball de la branca d'investigació.
 
Després d'un petit debat vers l'autonomia d'organització (cada regió fa el que vol, 
fins ara), el Comissari Cap de la RPG ens va demanar que presentéssim una proposta 
per avaluar. 
 
Nosaltres ja tenim una proposta feta, tanmateix, abans de presentar
som el sindicat majoritari, als efectes de guanyar
a tot el col·lectiu i, alhora, que aquest, per majoria, pugui aprovar
 

Per aquest motiu, convoquem

DESTINATS A LLOCS DE TREBALL DE LA BRANCA 
D'INVESTIGACIÓ DE LA RPG (AFILIATS O NO) EL 
DISSABTE DIA 19
CONVOCATÒRIA   
Saragossa, 27 de Girona 
 
 
1- Presentació de la proposta del CAT en relació a l'organització i condicions de 
treball del col·lectiu convocat.
2- Debat i votació de les propostes o esmenes que aportin els assistents.
3- Precs i preguntes. 
  
 
SALUT ! 
 
 
 
Enric ALSINA ILLA, Delegat de la Secció Sindical d'Investigació del CAT.
 
CATalunya a 10 de novembre de 2011

ASSEMBLEA INVESTIGACIÓ GIRONA
En la darrera reunió periòdica amb els comandaments de la nostra Regió Policial ens 
vam queixar per enèssima vegada de les condicions organitzatives, horàries i de 
treball de la branca d'investigació. 

Després d'un petit debat vers l'autonomia d'organització (cada regió fa el que vol, 
fins ara), el Comissari Cap de la RPG ens va demanar que presentéssim una proposta 

es ja tenim una proposta feta, tanmateix, abans de presentar
som el sindicat majoritari, als efectes de guanyar-nos la legitimitat, volem explicar
a tot el col·lectiu i, alhora, que aquest, per majoria, pugui aprovar-

Per aquest motiu, convoquem ASSEMBLEA DE MEMBRES 
DESTINATS A LLOCS DE TREBALL DE LA BRANCA 
D'INVESTIGACIÓ DE LA RPG (AFILIATS O NO) EL 
DISSABTE DIA 19-11-2011 A LES 11:30 EN PRIMERA 

  al Centre  Cívic Pla de Palau
Saragossa, 27 de Girona amb el següent ordre del dia, 

Presentació de la proposta del CAT en relació a l'organització i condicions de 
treball del col·lectiu convocat. 

Debat i votació de les propostes o esmenes que aportin els assistents.

Enric ALSINA ILLA, Delegat de la Secció Sindical d'Investigació del CAT.

CATalunya a 10 de novembre de 2011 

ASSEMBLEA INVESTIGACIÓ GIRONA  
En la darrera reunió periòdica amb els comandaments de la nostra Regió Policial ens 

organitzatives, horàries i de 

Després d'un petit debat vers l'autonomia d'organització (cada regió fa el que vol, 
fins ara), el Comissari Cap de la RPG ens va demanar que presentéssim una proposta 

es ja tenim una proposta feta, tanmateix, abans de presentar-la i donat que no 
nos la legitimitat, volem explicar-la 

-ne modificacions. 

ASSEMBLEA DE MEMBRES 
DESTINATS A LLOCS DE TREBALL DE LA BRANCA 
D'INVESTIGACIÓ DE LA RPG (AFILIATS O NO) EL 

2011 A LES 11:30 EN PRIMERA 
Centre  Cívic Pla de Palau C/ 

Presentació de la proposta del CAT en relació a l'organització i condicions de 

Debat i votació de les propostes o esmenes que aportin els assistents. 

Enric ALSINA ILLA, Delegat de la Secció Sindical d'Investigació del CAT. 


