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REUNIÓ RPGI 08/02/2019 

Temes exposats: 

INTENDENT, SERGENT OF.SUPORT, CAP ADMINISTRACIÓ, CAP DE NEGOCIAT, SAP, USPAC, SPC i CAT) 

 
- Guants antitall: la licitació està en marxa amb previsió que al 2n trimestre arribin. 

- Roba d’abric: s’han repartit els mitjons a tots els efectius , però buff i samarreta tèrmica només a unes destinacions 
en concret, a criteri de la DGP (ARRO, Ripoll, Olot, URPAC, ART, USC Girona i OSR).                                                 
(Derivarem la petició a la resta de destinacions de la RPGI a la propera reunió de Comissió de Vestuari). 

- Vista Alegre: després de les avaries de calefacció, ara està funcionant al 50%, la reparació està pressupostada i 
aprovada; s’estan esperant les peces de recanvi.                                                                                                                             
No hi ha dates per la reforma de l’entrada a l’edifici per raons de seguretat.  

- Cadires: són conscients del mal estat de moltes cadires, es van fent substitucions de tapissats i avaries reparables; 
no es preveuen rebre cadires cap al maig/juny però no saben quantes per tota la Regió. 

- Calefacció Ripoll: després de les diverses avaries encadenades que va patir la caldera durant festes nadalenques 
ara ja funciona a ple rendiment. Està previst que quan acabi el fred, es pari la maquinària, s’arregli el dipòsit 
d’estelles per a que alimenti correctament i la propera remesa d’estelles es preveu que tinguin menys humitat i 
donin un millor servei. 

- Dispositiu del 20-21 desembre: només les unitats afectades per la resolució del Director General (les UI estan 
excloses) i que han seguit directrius de la SGRRHH que podien escollir si cobrar o acumular hores (en aquest segona 
cas amb coeficient) 

- La Jonquera i Portbou: es demana que quan s’hagi d’incorporar un agent sol a La Jonquera, voluntàriament pugui 
iniciar servei directament a Figueres, i ens comuniquen que parlaran amb el Cap de Figueres per observar la 
viabilitat. (Sol·licitarem al proper Consell de la Policia un augment de la RLT d’aquestes dues destinacions) 

El dia 22 de febrer  el conseller farà una presentació del projecte de les noves instal·lacions, però els caps de regió no 
tenen cap informació. 

- Hores extres a La Bisbal d’Empordà: hem tornat a reclamar més transparència en la seva adjudicació (publicació de 
llistats), ens diuen que es inviable fer un sistema semblant al Var15, que la gestió de les hores extres ho fa Suport 
Regional i tenen la porta oberta per explicar casos concrets. 

- Acumulació d’hores AIC: reconeixen que s’acumulen hores que després costa de gaudir/concedir, però que la 
mitjana anual està per 27h cada efectiu de l’escala bàsica i que se solen equilibrar amb els dies de festa posteriors a 
les guàrdies. (Davant l’estadística que sempre corre a favor de l’Administració, per ells la resta són casos puntuals). 

- Trànsit: Previsió de canvi del paper tèrmic que s’utilitza per les denúncies. Sembla ser que s’utilitza 
un producte anomenat BISFENOL que podria ser cancerígen. 
Des dAdministració desconeixen aquests extrems i derivarem aquest punt a Riscos Laborals per 
valorar aquest possible risc.  
 


