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REUNIÓ REGIONAL GIRONA (RPG) 19-10-2018 
 

 
 

OAC SANTA CATERINA 

 
USPAC va plantejar que actualment, sembla ser, el volum de feina s’ha incrementat 
considerablement, alhora que ha baixat el número real d’agents que hi treballen. Tot i 
que hem demanat que se’ns facilitin les dades de denúncies i agents reals destinats, i 
mentre restem a l’espera preguntem als caps regionals sobre aquesta OAC. 
 
Ens informen que en el seu dia el trasllat a aquestes dependències va ser una decisió 

política i, tot i que la Policia Local de Girona ja no hi és, en cap cas es tornarà a les 

dependències de Vista Alegre, ni tampoc és viable tancar-la a la nit. 
La sensació que ens emportem és que no hi ha cap interès en buscar solucions a les 
carregues de feina que actualment suporta aquesta OAC. 
 
Agents de Banyoles i OAC Salt s’han de desplaçar per a reforçar el servei. Ens diuen 

que és la mateixa ABP i en cas que s’hagi de reforçar el servei, hauran d’anar-hi. 
 
 

ABP GIRONA 

 
USPAC va preguntar sobre l’adequació d’un espai en condicions per poder posar els 
MENA que arriben a Vista Alegre, mentre es fan les gestions necessàries. 
Caps regió diuen que són conscients de la problemàtica i estan reclamant mesures per 

corregir-la, utilitzant els canals per traslladar les anomalies que s’estan produint.  
 

USPAC també demana quines són les directrius alhora de fer els trasllat d’aquests 
menors, tant a dins com fora de la RP de Girona, i ens informen que es segueixen tots 

els protocols establerts alhora de fer aquests trasllats, i excepcionalment els ha hagut 

de fer ARRO i en cap cas es poden fer en els furgons de trasllats d’APEN. 
 

USPAC va demanar quines eren les mesures de seguretat que es volen prendre per 
millorar la seguretat de l’agent de recepció. Els caps informen que el dia 26/10/18, es 

farà la reunió anual de la Regió sobre les problemàtiques de seguretat que hi ha a les 

diferents ABP’S, per tal d’elevar-les a la Comissió de Seguretat i Protecció, que és qui 

té que validar-les per a poder continuar amb el procés fins que s’arribin a aprovar. 
 
En resum, es tracta d’un tràmit llarg i de final incert. No hi ha cap proposta, ni 
iniciativa per tal d’aconseguir una millora temporal i parcial de l’agent que realitza 
tasques de recepció, segons diuen, “ho han de valorar els tècnics...” 
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COMISSARIA DE PALAFRUGELL 

 
USPAC va demanar si s’havia pres alguna mesura contundent per poder posar fi a la 
plaga de formigues que periòdicament envaeix la comissaria.  
L’administració respon que s’han seguit els protocols establerts i que en la última visita 

de l’empresa IBERTRACK, que és l’encarregada del control de plagues, havien fet 

constar una sèrie de recomanacions per a evitar que torni a passar. 
 

 
ABP OLOT 

 
USPAC va demanar informació sobre quines mesures urgents s’havien pres per a 
solucionar el problema de la plaga d’insectes a l’interior de la comissaria. 
Cap de l’ABP ens va informar que el problema de la plaga no té cap solució, es tracta 

d’un problema generalitzat, ja que aquesta mena d’insecte no té cap depredador 

natural i fins que no baixen les temperatures no marxa. A la reunió regional, 
l’administració ens va donar les mateixes explicacions. 
 
 

ABP ROSES 

 
USPAC va exposar el fet que no només no han disminuït els desplaçaments 
unipersonals que s’estaven fent, sinó que han augmentat. Els caps ens responen que 

en tenen coneixement, però que no poden fer res més. Se’ls planteja la possibilitat que 
es puguin fer en vehicle de paisà, però ens comenten que la disponibilitat d’aquests 
vehicles és la que hi ha, i que en cas que hi hagi, cap problema.  
 

ABP RIPOLL 

 
USPAC va aportar la problemàtica que genera a Ripoll el sistema de neteja interna dels 
vehicles, ja que s’ha de realitzar quan es fa la valisa. L’administració va respondre que 

la neteja exterior es pot fer a qualsevol benzinera de SOLRED. Per l’interior, s’ha de 

realitzar al centre que tenen concertant, el de la Fundació Ramon Noguera que està a 

Girona. Però que en cas que s’hagi de fer la neteja d’un vehicle, perquè sigui 

necessària, es pot utilitzar el fons de maniobra del que disposa l’ABP. 
 
 

BANYOLES 

 
USPAC demana la previsió de l’inici d’obres de reforma de la comissaria. 
La reforma de la comissaria de Banyoles té obert un expedient R.A.M, en el qual està 

previst licitar la constructora a finals del mes d’octubre, i iniciar obres l’any 2019. 
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ARRO 

 
USPAC va sol·licitar informació sobre el motiu pel qual no s’està fent formació 
específica d’ARRO com entrades i registres, actuacions amb malats mentals,... 
La resposta donada és: hi ha el que hi ha, ens agradaria haver pogut oferir més hores 
de formació específica; els formadors no volen continuar,... 
  
Ens presenten com una gran noticia el fet que s’hagin destinat 356 hores a formació 
especifica (uns 100 agents). Hem volgut deixar constància que essent generosos cada 
mosso hauria fet 14 hores en formació especifica, cosa que considerem insuficient. 
 
 
Pel que fa al problema de l’aigua calenta de les dutxes, i que encara no s’ha solucionat 
res. L’administració informa que es vol fer una prova pilot a la única dutxa del vestidor 

de dones, canviant el polsador per una aixeta, per així buidar més fàcilment el circuit 

d’aigua i baixar la temperatura. Si funciona, es canviarien també el de les dutxes 

d’homes. També, estaria bé que es calculés el malbaratament d’aigua i el seu cost...  

 
REGIONAL 

 
USPAC va preguntar als caps regionals sobre les directrius que havien donat per a 
reforçar la seguretat dels edificis de les ABP’S. 
 
Sobta que es limitin a referir-se a les mesures referents al nivell d’alerta 4, i només 
ens comentin que han donat directrius perquè no es realitzi el servei de porta amb un 
agent sense arma ni armilla, i en cas que sigui així, al costat ha d’haver-hi un agent 
que si que en disposi. Trobem a faltar una mesura contundent com per exemple, que 

no es permeti que es quedi cap agent sol a comissaria, i que sempre hi hagin 2 

agents com a mínim, sigui el torn que sigui. 
 

USPAC va preguntar al servei d’Administració si tenien coneixement de quan es 
distribuiria el material per a poder desinfectar manilles, defensa extensible,... 
Ens informen que només es disposa d’un líquid desinfectant per les ACD’S, que ho 
havien demanat a l’Àrea de Relacions Laborals, però que no havien donat resposta. 
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