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PRESENTACIÓ

El sector de la seguretat i dels serveis auxiliars ha experimentat un notable creixement en els
darrers anys. Dins d'aquest mercat, Catalunya Auxiliars ocupa una clara posició de consolidació
i lideratge a la província de Girona, i ofereix als seus clients un alt grau de professionalitat
en els seus serveis.
El nostre objectiu és ajudar a optimitzar la gestió i control del seu negoci perquè, a més d'un
servei de qualitat, aconsegueixi una bona rendibilitat.
Sempre estudiarem el seu cas i li oferirem solucions a mida que ens permetin complir els
objectius que prèviament hem definit junts.
El nostre èxit resideix en el fet que no som una empresa intermediària, tot està organitzat
pels nostres propis equips, i això permet oferir als nostres clients un important estalvi de
temps i diners, amb un millor servei.
Gràcies a una estructura operativa organitzada en diferents nivells de responsabilitat garantim
el correcte desenvolupament dels serveis. Aquests grups realitzen les funcions de control,
inspecció i supervisió interna per garantir un bon funcionament.
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SERVEIS

El nostre servei, en general, té com a objectiu vetllar per la seva seguretat i el benestar de les persones
i instal·lacions que ens han encomanat, a més d’actuar prevenint robatoris, incendis, inundacions o
qualsevol altre contratemps que pogués sorgir durant el transcurs del servei. De ser així, ràpidament es
passa la informació del que ha succeït a la nostra central i posteriorment al cos dels Mossos d’Esquadra,
policia local, bombers…, tal com ho disposi el servei.
Tots els serveis a realitzar s’estudiaran prèviament, el nostre responsable revisarà meticulosament els
punts febles de l’empresa o les necessitats reals del servei i farà una proposta al client.
Catalunya Auxiliars incorpora la formació com una de les àrees fonamentals, de manera que pugui
comptar sempre amb els més qualificats professionals . Per això, estableix un programa de formació
estructurat en àrees temàtiques (primers auxilis, extinció d’incendis, tècniques d’autocontrol, etc.).
En les millores
que estem oferint en els serveis és on el client nota la diferència:
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-Comunicació permanent entre empresa i client.
-Mecanismes de control intern (Inspectors, caps de servei, cap d’equips).
-Formació suplementària del personal, per tal de poder cobrir suplències inesperades.
-Subministrament d’equips transmissors via ràdio als controladors per tal d’agilitzar la comunicació
i així donar un millor servei al client.
-Rigorós control horari. Sensibilització especial en la puntualitat.
-Personal degudament uniformat, amb els anagrames i distintius de Catalunya Auxiliars, posant
atenció a la higiene i la bona presència del personal que ha de cobrir el servei.
-Rigorós control de selecció de personal, per garantir el perfil més adequat a les tasques a
realitzar.
-Possibilitat d’incorporar, sense cost addicional, un telèfon exclusiu de servei, perquè el controlador
estigui en tot moment localitzat.

El nostre equip està habilitat per a funcions de personal de control d’accés segons Decret 348/2004, de 20 de juliol
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MITJANS OPERATIUS

Per a una millor preparació i realització dels serveis de control, posem a la vostra disposició,
si el servei ho requereix, tots els nostres recursos tècnics pensats per desenvolupar eficientment
la nostra tasca.
Així mateix, per a la realització dels diferents serveis i amb independència del material exigit,
proporcionem mitjans auxiliars que poden ser requerits pels nostres clients, com vehicles
patrulla totalment equipats, emissores, radiotelèfons, etc.
Uniforme reglamentari:
- Pantaló "chester" blau marí.
- Camisa color blau cel.
- Anagrames i espatlleres identificaves de Catalunya Auxiliars.
- Sabates fosques, negres.
Equipament addicional segons les necessitats del servei:
- Emissora
- Emissores - receptores
- Radiotelèfons
- Localitzador de persones
- Material contra incendis
- Vehicles
- Control d'accessos
- Central d'alarmes
- Rellotge de control de rondes
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SERVEI GLOBAL
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IB2 Seguretat

Catalunya Auxiliars forma part del grup IB2 seguretat, empresa homologada amb el número
05/2002 de la D.G.S.C. que es dedica a la instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat.
Així doncs, partim d’una societat que li pot oferir un servei global. La seva tranquil·litat i
seguretat en mans de la professionalitat i la tecnologia.
Posem al seu abast:
- Càmeres de seguretat.
- Sistemes d’alarma.
- Control d’accessos.
- Control de rondes per als diferents serveis
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Centracontrol 24
Empresa de seguretat constituïda l’any 1990, per oferir serveis exclusius de central receptora
d’alarmes. Atenció i resposta permanent.
El sistema microprocessat de seguretat permet la comunicació de les incidències d’alarma al
nostre centre de control.
Els nostres serveis:
- Recepció d’alarmes
- Detecció d’intrusió
- Detecció d’incendis
- Detecció d’emergències
- Videocontrol
- Televigilància
- Controls operatius
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La col·laboració i vinculació tècnica amb el grup d’empreses homologades en la instal·lació
de sistemes de seguretat i de recepció d’alarmes permet portar a terme projectes totalment
personalitzats.

Servei 24 hores

902 903 933

Catalunya Auxiliars
Auxiliars de Serveis
Avda.Sant Narcis, 14 - 17005 Girona
Tel. 972 20 86 90 - Fax. 972 40 28 22
www.catalunyaauxiliars.com
info@catalunyaauxiliars.com
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Central d’Alarmes i Administració
Avda.Sant Narcis, 14 - 17005 Girona
Tel. 972 20 86 90 - Fax. 972 40 28 22
www.ib2seguretat.com

