
   

SPC SME CAT 

 

Reunió dels Caps regionals i representants 
sindicals a la RPG 

A data 26 d’octubre de 2015, la Trisindical hem assistit a la reunió periòdica amb els caps de la 
Regió Policial de Girona i caps d’administració. A continuació us exposem un resum dels temes 
tractats: 

-Servei porta: tornem a insistir en que la tasca de l’agent de porta és la seguretat de l’edifici i 
dels treballadors que hi ha al seu interior. Posar una altra persona per  a les tasques 
administratives. Sobretot en aquelles ABP´s que tenen gran volum de feina o hi ha greus 
mancances de seguretat (trànsit Figueres). Ens diuen que hi ha en estudi un projecte de millora 
de la seguretat de les comissaries de la RPG, que entre altres coses contempla la possibilitat 
que els caps de l’ABP facin propostes de millora on poden incloure aquesta, i que després es 
valorarà. 

-ACD Vista Alegre: mancança de wc a garjoles, això provoca que hi hagi detinguts que facin les 
seves necessitats dins la garjola. I que hagi de baixar un altre agent a acompanyar al detingut al 
wc.  Comuniquen que no tenen coneixement de queixes al respecte però que, igualment, en 
aquest edifici NO es poden realitzar obres estructurals. Se'ls insta que les condicions salubres 
dels detinguts no són les més adients, que traslladar els detinguts a fer les seves necessitats 
comporta un greu perill de seguretat a part del panorama que se li presenta al company de 
"mirar" com està defecant el detingut. 

Manca de ventilació, hi ha un extractor que fa soroll (veïns es queixen) i la finestra dóna a peu 
de carrer, sense cap mena de seguretat. Les queixes dels veïns ja han estat solventades;  la 
resposta de seguretat va relacionada amb l’anterior resposta. 

-Problemes en relleus torn 18:   a Salt, molts caps de setmana no poden fer relleus pels 18 per 
manca d’efectius. Possibilitat de relleu des de Girona. No hi ha d’haver cap problema, és la 
mateixa ABP i per tant si és necessari es fan relleus, el màxim responsable del seu 18 són els 
caps de Torn. 

-A porta de l’edifici de trànsit-SRC Girona també hi ha problemes en la roda de relleus per a 
l’agent de porta, que s’han de tornar entre Trànsit, Arro i Sala. Tot i que el Sotscap de l'RPG 
troba 'normal' que un agent faci el seu àpat a les 16h ja que el relleu es fa quan les necessitats 
del servei ho permeten. Se'ls exposa que en altres sectors ha funcionat, durant més de 6 anys, 
que els agents que realitzen el servei de custòdia d'edificis (sempre sota la condició de 
"voluntari") fan el 18 al mateix servei de porta, sense marxar del lloc, i se'ls anota 1h de 
perllongament. Tot i que el Sotscap de l'RPG manifesta ipsofacto un NO rotund, el Cap de l'RPG 
ens comunica que estudiaran el fet que aquests agents dinin en un horari decent, sabent que 
porten d'empeus des de les 5h. 
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-Comunicacions Sala regional-Sala trànsit: han hagut incidents de rellevància que han passat a 
territori i no es comunica per conferència de Trànsit. Són desconeixedors d’incidents no 
comunicats (demanen que quan passi algun fet d'aquests s'anoti dia, hora i fet per poder-ho 
relacionar) i que ho revisaran, hi ha un protocol a Sala que obliga a comunicar a tothom alguns 
incidents. 

-Armilles antibales: un cop s’han començat a repartir les armilles entre els efectius de USC, 
s’han retirat armilles dels vehicles. Demanem que aquestes armilles siguin repartides a sectors 
de trànsit que hi ha vehicles sense armilles o com a recanvi quan un agent la usa en un control 
a l’estiu. Ens comuniquen que a USC  RPG ja hi ha un 70% d’armilles individuals repartides. 
Trànsit fins any 2016 no es reparteix, però que tenen punt de concentració en les ART i que no 
estan als cotxes, s’ha d’agafar l’armilla abans d’inici servei. Amb tot s’ho miraran per si s’ha de 
redistribuir. 

-Pla de Costa: valoració de l’estiu, amb reforços. Hem rebut queixes de manca d’efectius. Les 
valoracions per part del Cap Regional són positives. Han vingut 35 agents a reforçar, no han 
vingut més perquè no ho han sol·licitat i amb els recolzaments d’ARROS i Brimo s’ha cobert 
correctament; l'estadística i valoracions del Alcaldes dels diferents municipis són positives) Se'ls 
comenta que no valoren en cap cas el "Pla de Costa" a la SRC de Girona on els operadors han 
portat 2/3 conferències per sistema, denegant AP's i amb una manca d'efectius persistent. 
Responen que no poden portar efectius d'enlloc perquè deixarien coix un altre servei. 

-Material decomissat OACs: sovint es fan intervencions de salut pública i les substàncies 
arriben a les OACs. Hi ha casos, com el dels dies 2 i 3 d’octubre a Blanes, que la forta olor de les 
plantes va fer que molts agents es queixessin de malestar i mal de cap. Proposem una sortida 
ràpida d’aquestes substàncies o buscar un lloc prou lluny que no afecti al treballador. 
Actualment no es decomissa material i en quan a les plantes es gestiona ràpidament la 
destrucció, amb tot puntualment pot haver algun retard, però consideren que no poden fer més 
del que fan. Es deriva la 'culpa' a l'autoritat Judicial corresponent. 

-Manca vehicle Banyoles: Estan dins de la ràtio que els hi pertoca. El fet que un Seat s'hagi 
d'obrir amb una palanca des de l'interior per poder sortir...d'això no tenen constància. 

-Instal·lacions ARRO: manca de pressió d’aigua a les dutxes, i agua massa calenta. Accessos de 
vehicles no funciona, o s’ha de baixar del vehicle i no ajusta bé. Pel que fa a l’aigua s’ha de 
canviar una vàlvula i ja està demanada i en breu estarà solventat, mentrestant poden utilitzar 
les instal·lacions de Muga0.  Els accessos ja està arreglat i funciona correctament. 

-Ventilació Sta Coloma: rebem queixes de què han passat tot l’estiu sense aire condicionat. 
Males olors a la zona de custòdia. Ja està tramitat l’expedient per canvi de màquines. Pel que 
fa a l’edifici està licitat el RAM de reforma, ampliació i millora previst a partir del 16 de gener 
de 2016. 
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 -Mobiliari SRC: rebem queixes del mal estat de part del mobiliari, o insuficient. Adjuntem 
fotografies. El Sotscap de l'RPG manifesta irònicament que aquestes fotografies són històriques 
i fetes d'alguna cadira emmagatzemada, que les cadires de la SRC estan canviades i totes són 
ergonòmiques. Se l'informa que en el seu dia es van substituir 7 cadires ergonòmiques i que de 
la ràtio de 13/14 agents per torn, alguna de les cadires restants estan com les mostrades a les 
fotografies; que pot passar per la Sala a comprovar-ho. La Cap d'Administració manifesta que 
la Cap de la SRC no li ha fet arribar cap suggerència al respecte i que per tant ella no pot 
tramitar-ho d'ofici. 

Altres sindicats proposen: 

- Queixes que les motocicletes que no es porten als tallers oficials, com per exemple a St.Feliu 
de Guíxols. La cap de serveis diu que es porten a tallers concertats. Que els darrers problemes 
amb les “Cardants” de BMW es van portar a la casa oficial. 

- Menjadors de Sala / trànsit Girona amb espai insuficient. Aquest tema surt en cada reunió i 
s’han fet peticions a infraestructures  per que ho gestionin i estan a l’espera, però no hi ha 
"cash". 

- Plaga de grills a Sant Feliu de Guíxols. Ens comunica la cap de serveis que no era un problema 
de l’ABP, sinó del barri i que es va activar el protocol DDD  i el mateix dia va venir l’empresa que 
s’encarrega de l’exterminació i que a més va fer recomanacions de millora i segellaments 
d’alguns llocs d’accés i que es faran les actuacions. 

- Es fan queixes de seguretat d’alguns accessos a comissaries. Ens diuen que, tal i com consta 
en el primer punt d’aquest escrit, hi ha en estudi un projecte de millora de la seguretat de les 
comissaries de la RPG i ens remetem a allò exposat. 

- Hi ha queixes de les dones de la neteja de comissaries com Olot i Santa Coloma de Farners, 
que no fan bé la seva feina. Tenen coneixement i tenen una reunió mensual amb els 
responsables de l’adjudicació de la neteja i que els hi ha comunicat mensualment. Però no 
s’arregla el problema (les netejadores depenen de l’empresa). 

- Ens comuniquen que s’ha aprovat posar càmeres a la zona armes de l’Aeroport.  


