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REUNIÓ DEL 20/7/20 AMB ELS RESPONSABLES DE RP GIRONA.

Gestió de la Covid19:

Neteja: lleixiu i clorats com a productes desinfectants per fer la neteja ordinària.
En cas de positiu per la Covid-19, la mateixa empresa de la neteja ordinària, s'ocupa de la desinfecció de
vehicles i instal·lacions específiques.
Des del 24 d'abril de 2020, no s'ha demanat cap desinfecció específica per Covid-19.
S'han facilitat els productes perquè els agents desinfectin les zones comunes als canvis de torn.
S'han incrementat les hores de neteja ordinària. Es fa la neteja dos cops al dia a les zones d'ús comú.
L'àrea de custòdia no es desinfecta amb l'assiduïtat d'altres zones perquè el Cap de cada ABP no ho ha
sol·licitat concretament i les dones de la neteja tenen assignades les tasques que tenen. Davant una
problemàtica, el Cap d'ABP ha de peticionar-ho a l'administració.
A la Intranet consta la dissolució del clorat per fer la neteja correctament.

Material: La mascareta és obligatòria. S'han distribuït 65000 unitats, 135 equips complets d'ulleres,
granota d'un sol ús, hidrogel i guants...
El repartiment s'ha fet seguint criteris de la divisió tècnica i de salut laboral.
La distribució es feia cada 15 dies. Ara es fa mensualment. Es va a Egara, es recull, el té administració i es
distribueix a les oficines de suport a disposició del Cap de l'ABP.
Els guants de Figueres que es van distribuir caducats: va ser un "error" a través d'una donació. El Dr.
Carreres va informar que tot i estar caducats, servien per prevenir la Covid-19. Diferent seria que s'hagués
de manipular productes corrosius.
A part d'aquest producte ja no s'ha produït cap altra distribució incorrecte.
Per la manca de material ens insten a trucar directament al Cap de la Regió.

Imputacions horàries:
Reclamem imputacions horàries a tots els efectius que se'ls ha planificat festa forçosament i fruit d'això els
puja el romanent. Ens responen que les directrius de les hores les dóna la Direcció General de la Policia i
està pendent de l'assessoria jurídica del Departament i de moment queda com la darrera instrucció al
respecte.

ABP Gironès: Ampliació del vestidor femení, instal·lació de WC a les garjoles...
O bé la subdirecció ja en té coneixement, o bé no hi ha lloc físic... Igual que els vestidors de Trànsit i SRC,
està a l'Àrea de Planificació i Infraestructures.
Requeriments derivats d'Inspeccions Laborals queda delegat al Departament d'Infraestructures de la
subdirecció general, l'Administració regional no té les competències.

Vestidors Banyoles: hi ha la previsió d'adequar a l'edifici de la PL.

Porta principal de Salt: a la darrera reunió de 25 de juny, l'ajuntament va dir que fa el seguiment,
sembla que són a causa de la junta de dilatació.
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Seguretat a les dependències:

Els requeriments 9/2013 sobre la seguretat a conseqüència d'aquesta instrucció hi ha la comissió tècnica de
seguretat que pren les decisions.
El que s'aprova es deriva a infraestructures i serveis administratius.
Càmeres de vigilància: ha sorgit de l'àrea de planificació d'infraestructures.
Pilones: surt de la instrucció de seguretat però es gestiona des de l'àrea de planificació d'infraestructures.
Hi ha temes de seguretat que no depenen directament del servei d'administració regional.

Les pilones de Sta. Caterina s'instal·laran aviat.

Estartit: quan es va obrir l' OAC ja es va informar a l'alcalde de Torroella de les mancances de seguretat.
Ara, per l'ajuntament és impossible obrir concurs per a les millores a causa de l'endarreriment de la Covid-
19.
S'ha aconseguit que el policia local que fa binomi amb el mosso, aquest porti arma reglamentària.
L'any que ve tornaran a incidir per aquesta seguretat que s'ha aturat a causa de la pandèmia.

La Jonquera: el 2021 s'iniciaran les obres però segurament hi haurà un endarreriment de mesos a causa
de la Covid.

ARRO:
-Tir: ja no es fa a St. Climent. Es farà al camp de tir a Campllong. S'està condicionant el lloc i aviat es
començarà. Es farà els matins i dos dies a la tarda.
Es faran exercicis amb arma curta i UMP, tir dinàmic i precisió.
Hi haurà 4 formadors més el caporal.
Defenses d'ordre públic ja s'estan entregant, queda un petit grup el qual no té la formació i està pendent per
fer el curs d'adaptació.
Armilles antitrauma: s'han canviat totes les fundes.
Proteccions de braços: s'han pres mides i estan pendent d'entrega.

- En relació amb les queixes d'imputacions horàries de l'equip de reforç vers l'equip de treball, el
Sotsinspector Tonet manifesta que no són reals les dades que informem i que la seva porta sempre està
oberta perquè els efectius vagin a parlar. Desconeix cap petició de reunió d'aquest equip de reforç amb el
Cap de l'Arro i que tot el que s'està denunciant és erroni: els caps de setmana que treballen són totalment
esporàdics. Els canvis de torn són menors que els que puguin efectuar els equips de treball, que quan
realitzen la mateixa tasca policial que l'equip de treball és mentida que a un equip se l'imputi un horari i a
un altre, un altre horari.

Guàrdies UI Ripoll: Ens queixem de la càrrega de feina i que no pertoca fer les guàrdies presencials
segons directriu tècnica (on consta que si hi ha menys de 10 efectius no es realitzaran guàrdies presencials)
No veuen factible unificar Olot i Ripoll perquè segons ells, Olot té una càrrega de feina de més del doble
que Ripoll i que per tant, no volen que Olot, faci a més a més les guàrdies de Ripoll. En relació amb la
directriu de -10 efectius per fer les guàrdies... Ens han dit que això fa molts anys que és així i que fins ara
ningú no s'havia queixat. Que si no compleixen directriu, que denunciem on calgui. S'està redactant el nou
decret. Hi ha una comissió creada on estan convidats els Caps de les UIs per col·laborar en el disseny de les
guàrdies.
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UI Roses: Les rodes de reconeixement admeten que segons el partit judicial es procedeix d'una manera o
d'una altra. En l'àmbit Regional, s'han elevat aquestes discrepàncies a Subdirecció General de Prevenció de
Riscos Laborals per unificar criteris.

Unificació Científica: Servei unificat PC i UTPC: ens asseguren en l'àmbit de regió que no hi ha res
tancat i que existeix la previsió de modificar la forma de realització de les guàrdies regionals, però no serà
ni imminent ni durant el 2020, ja que en cas de fer prova pilot, serà definit per part de la CGIC. S'ha creat
un grup de treball específic per a redactar l'ordre de servei i, tal com s'ha acordat a la comissió creada per
aquest efecte pel Consell de la Policia, s'hauran de tenir present les aportacions dels sindicats. Tornem a
plantejar la realització de guàrdies unipersonals i que facilitem les dades de les destinacions on encara passi
això.

Trasllat detinguts Figueres: s'informa que s'està realitzant la custòdia de detinguts físicament als
jutjats de Figueres i traslladem la queixa de les poques mesures de seguretat vers la Covid i la manca
d'hidrogel a les dependències judicials.

GAV de St. Feliu de Guíxols: Davant la queixa que el gran volum de denúncies per VIDO són durant
el torn de nit i en caps de setmana i que l'OAC sovint no pot assumir o bé no té la formació específica, i
havent-hi un grup especialitzat al respecte, ens responen que:

- El Cap de l'ABP defensa aquest model de treball, en l'horari i format establert.
- Els efectius de les OAC estan perfectament capacitats per instruir els atestats per VIDO, ja que tenen
fetess 180 h específiques que les varen fer en el curs d'OAC.
- Els efectius de les GAV s'ocupen del seguiment posterior de les víctimes.
Segons els Caps tot s'està fent correctament i no cal fixar-se en com es realitza en altres ABP's.

SRC:

- El tancament de la SRC Girona es trasllada 1 any. Es preveu que sigui a la tardor de 2021.
- Hi ha un projecte corporatiu del Cos d'una prova pilot d'utilització de les tauletes per part de les patrulles
on introduiran ells mateixos els integrants de la patrulla, inici i finalització, ja es trobaran introduïts els
patrullatges planificats. Aquest fet donaria una davallada de feina als efectius de la sala.

Cap al gener/febrer de 2021 es comprovarà l'efectivitat o no de les tauletes. Si la utilització de les tauletes
és com s'espera que sigui, es plantejarien un buidatge progressiu dels efectius de la SRC mitjançant
concursos.

Cap al maig/juny de 2021, es farà l'oferiment definitiu de places.

Cap a la tardor de 2021 es faria efectiu el tancament definitiu de la SRC.

Hores extraordinàries: Hi ha una bossa de 2870 hores extraordinàries pel Pla d'Estiu per USC
(aquestes hores seran gestionades internament per cada ABP, en el cas que no es cobreixin aquestes hores
pels agents d'USC, es podran oferir a les UI's).
Hi ha 1230 h per Blanes, 735 h per Roses, 200 per l'Escala, 300 h per La Bisbal, 200 h per Figueres i 200 h
per SRC.

SPC      CAT SME

http://www.spc-me.cat/
https://www.sme-mossos.cat/
http://elsindi.cat/
http://www.spc-me.cat/
https://www.sme-mossos.cat/
http://elsindi.cat/

