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TRASLLATS MENORS, “MENA”, A CENTRES TUTELATS 
 

 

Hem rebut reiterades queixes, sobretot de les regions Central, Ponent, Tarragona i 

Girona, de la proliferació de centres de menors de protecció i els trasllats d’aquests 

menors des de Barcelona fins a les citades regions. 

 

Entre d’altres, no entenem el perquè: 

 

• Alguns dies en torn de nits, els Mossos hem de fe trasllats de menors tutelats 

per la DGAIA a aquests centres de protecció, amb la manca d’efectius que 

patim durant especialment en aquest torn.  

 

• Des de diferents indrets ens hem de desplaçar, des de la comarca en qüestió, 

fins a la Ciutat de la Justícia invertint més de tres hores en aquest trasllat no 

policial. 

 

• Minva d’efectius d’USC que fan aquests trasllats i redueixen els efectius a les 

seves comarques. Tots sabem la manca de patrulles que hi ha. 

 

• Malbaratament de recursos econòmics i dels Mossos en trasllats que entenem 

que no ens pertoca fer, ja que la DGAIA és la responsable de la tutela i empara 

d’aquests menors. 

 

• Trasllat d’aquests menors en cotxes mampara i logotipats, quan des del curs 

bàsic a la EPC se’ns ha dit que sempre, que es pugui, es farà el trasllat en 

vehicles de paisà i amb agents de paisà. 

 

• Sota quina figura jurídica es fan aquets trasllats? Estan detinguts aquests 

menors? Si surten corrents quina actuació tenen que fer els agents?? En quin 

protocol es recull aquest tipus de trasllat?? 

 

Ens agradaria rebre un aclariment, que expliqués el perquè ens hem de fer càrrec, 

els Mossos, d’aquests trasllats. Alhora, que la figura de protecció del menor 

implica que hauria de ser la DGAIA qui s’hauria de fer càrrec com a entitat que vetlla 

pels seus interessos i, com diferents normatives així ho regulen. 

 

Demanem que de quina manera i sota quina responsabilitat es tenen que realitzar 

aquest tipus de trasllats, dels menors no detinguts sota la tutela de la DGAIA. 

 

Per a finalitzar, des d’USPAC considerem que els mossos no ens hauríem de fer 

càrrecs dels trasllats d’aquests menors. Prou malbaratament de recursos !!! 


