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EVA BATLLE GIRONA

■ La Direcció General de Trànsit
(DGT)  va convocar places d’exa-
minadors per a la província de Gi-
rona i han quedat desertes.
Aquest fet provoca que la plantilla
es quedi amb els actuals mem-
bres, que no són suicients, com
han denunciat des del sector en
diverses ocasions. 

Aquesta convocatòria de cur-
sos de formació d’examinadors
per a la posterior de provisió de
lloc de treball d’examinador es va
fer el setembre passat i un cop s’ha
conegut el nombre d’aspirants
s’ha pogut comprovar que ningú
s’ha presentat per Girona. 

El sostcap provincial de la DGT,
Carlos Mitjavila Garcés assegura
però que des de la Direcció Gene-
ral de Trànsit «s’és conscient de la
disminució de la plantilla d’exa-
minadors i està treballant per co-
brir els llocs vacants i millorar el
servei prestat als ciutadans». I afe-
geix que el Ministre de l’Interior,
Juan Ignacio Zoido recentment,
va realitzar declaracions en
aquest sentit. 

De fet Zoido va dir, com va re-
collir Efe el  de gener, que a tot
Espanya falten  examinadors
de trànsit però que és una situació
«s’anirà resolent a poc a poc»  i va
negar que això provoqués una «si-

tuació de caos» en els exàmens.
Aquest fet però cal recordar

que a Girona sí que va suposar
una situació complicada perquè
l’any  els mateixos examina-
dors van exterioritzar la proble-
màtica. Va esclatar en forma de
vaga i no es van aturar ins que van
aconseguir un compromís de la
DGT. Això va ser a inals de  i
a partir d’aquí, com a mostra de
bona voluntat, els treballadors
van tornar a la feina. 

L’acord va suposar l’aturada de
les mobilitzacions però quan això
va succeir ja hi havia acumulats
. alumnes, que no havien po-
gut fer exàmens des del setembre.

La xifra va arribar ins als ..
Per posar fre a això, els exami-

nadors van començar a fer hores
extres i es va incorporar personal
itinerant. Unes hores però com
conirma el sotscap provincial de
la DGT, s’han acabat el gener 
i explica que «es concedeixen de
forma molt excepcional i no tenen
caràcter estructural, es realitzen
només per la plantilla i són de ca-
ràcter voluntari». 

Examinador temporal
Ressalta però que des del juliol de
 s’ha reforçat la plantilla mit-
jançant examinadors itinerants. I
que aquesta setmana s’ha convo-

cat una plaça d’examinador a Gi-
rona en atribució temporal de re-
forç. 

Més proves aquest gener
El sotscap exposa dades que són
fruit de « millores en l’organització
i gestió del servei d’exàmens» que
al seu parer «han permès optimit-
zar la capacitat». Per exemple, el
gener de  es van fer . pro-
ves de circulació i aquestes van
acabar amb un , d’aptes. El
gener de  va incrementar-se
ins a les . proves d’exàmens
amb un , d’aptes. I aquest úl-
tim gener, s’ha arribat a les .
proves amb un , d’aptes. 

El sots-cap de la Direcció General de Trànsit assegura que s’està treballant per millorar els llocs vacants a les autoescoles i
que aquesta setmana han convocat una plaça temporal Les hores extres fetes des de juliol de 2016 fins a 2017 s’han aturat

Trànsit convoca places d’examinadors per a
les comarques de Girona i queden desertes 
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■Protecció Civil de la Generalitat
(DGPC) va posar ahir en prealerta
el Pla Procicat amb motiu de les
diferents festes de Carnestoltes
que s’organitzen aquests dies  a la
demarcació, amb rues, cercaviles
i festes de massiva concurrència.
Des del CECAT s’ha enviat als mu-
nicipis un seguit de consells de se-
guretat per a l’organització de les

rues, com pot ser la senyalització
del recorregut i les vies d’evacua-
ció; la retirada d’obstacles a la
zona de pas de les carrosses; evitar
les rutes per carrers estrets o pen-
dents pronunciats, entre altres.

Diverses associacions de Vo-
luntaris de Protecció Civil (AVPC)
estaran activades aquests dies en
els dispositius preventius de les
rues. Des de Protecció Civil es do-
nen diversos consells de seguretat
per evitar passar un mal carnaval
i recorden que els nens es poden
perdre i de la utilitat de les polse-
res identiicatives que s’ha lliurat
des d’entitas i ajuntaments de la
província.

Gaudir del carnaval
amb seguretat
Protecció Civil posa el Pla
Procicat en prealerta amb
motiu de les diferents festes
de Carnestoltes

 Joan Botella, degà de Ciències Polítiques de la UAB, i Victòria Camps, cate-
dràtica emèrita d’Ètica de la mateixa universitat, van presentar ahir a la Casa
de Cultura de Girona el llibre Qué es el federalismo, del qual són coautors, jun-
tament amb Francesc Trillas. En l’acte, presentat pel periodista i escriptor An-
toni Puigverd, els dos professors van explicar que el federealisme és la millor
solució tant per a Espanya com per a Catalunya en aquest moments de tensió.

El federalisme, explicat a la Casa de Cultura
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