
 

 
 
 
 
 

 
El CAT TREBALLA I TÉ RESULTATS A LA RPC   

 
Companys/es, el CAT no es conforma en denunciar les mancances i deixar tot 
dit i punt...el CAT ho diu, denuncia o registra i segueix la qüestió fins que la 
solució és realitat.  
 
En la última reunió amb la RPC, el CAT va denunciar les condicions en que es 
troba la comissaria de Vic i la manca de seguretat de la comissaria de Manresa 
en quan a un possible risc d’allunatge.  
 
Paral·lelament el CAT va enregistrar denuncia exposant els fets a la 
Subdirecció General de Recursos Humans. Doncs bé, la resposta de la 
Subdirecció va en la línia de reconèixer les deficiències detectades pel CAT i 
ens informa que ha iniciat  un estudi sobre la distribució de l’espai i millores per 
atendre les noves necessitats de la comissaria de Vic. 
 
Veritablement, el fet que la SGRH doni aquest pas, es mostra evident que  les 
condicions que patiu a la comissaria de Vic són molt deficients. També vull 
agrair i reconèixer l’informe que Jaume Gustems, Graduat en prevenció i 
seguretat integral i responsable de l’Àrea de Riscos del CAT, va realitzar per 
motivar de forma objectiva l’estat de la comissaria de Vic. 
No vull llençar cap coet abans d’hora, valorem de forma positiva el compromís 
de la SGRH però continuarem sent pesats i seguirem aquest estudi fins que 
sigui una realitat les millores de la comissaria de Vic.  
 
Per altra banda, les gestions que hem realitzat amb l’Ajuntament de Manresa i 
administració regional  han estat cabdals per aconseguir que la comissaria de 
Manresa sigui un pel més segura, per fi, s’han col·locat les pilones de seguretat 
que poden evitar el risc evident al que estava exposada la comissaria.  
 
No dubteu, continuarem treballant pel col·lectiu en benefici de tots. 

 
 
Ramón Labrador Belzunces. 
Delegat del CAT-ME de la RPC 
Manresa a 9 de juny de 2011 


