
 
 
 
 
 
 

 
Reunió DGP&Sindicats per les nevades  

del 08 i 09/març/2010 
 
En data 15 de març de 2010 els sindicats representatius del Cos de Mossos d’Esquadra hem participat en 
la reunió convocada pel Secretari de Seguretat Pública, en funcions de Director General, Sr. Delort, per 
tractar les nevades que el passat dia 6 el Servei Meteorològic de Catalunya anunciava i que van ser 
catalogades de nivell 2 i en el que nosaltres considerem una nova desfeta dels r esponsables de la 
DGP i dels màxims comandaments del Cos, per la mala  gestió de la situació viscuda els dies 8, 9 i 
10 de març. En la reunió també hi eren presents els comissaris Sr.Milan, Sr.Lopez  i Sr.Capell. 
 
En la seva presentació, el Sr. Delort va deixar clar que, només,  havia convocat la reunió per escoltar als 
sindicats, com a mitjans crítics de la veu dels moss@s i que en cap cas volia entrar a debatre; les 
mancances, els medis, ni les responsabilitats d’aqu ests dies de caos . Cal dir també, que el Sr. Delort 
no ha cedit la paraula als comissaris presents, per tal de que aquests poguessin aclarir qualsevol dubte o 
disfunció. 
 
Els sindicats hem exposat i informat al SG de tot el que els mossos ens havíeu anant informant: 

- Descoordinació i desinformació. 
- Manca de material o material de poca qualitat. 
- Manca d’un protocol d’actuació i repartiment de responsabilitats en la línia de comandament. 
- Manca de previsió d’una bossa econòmica per afrontar situacions excepcionals. 
- Manca d’improvisació generada pel temor a ser qüestionat i/o sancionat, temor originat pel model 

d’organització interna que tenim a la nostra Direcc ió General de Policia . 
- Manca d’implicació i/o recursos dels Caps d’Administració Regionals per solucionar amb urgència 

les necessitats que es generen en situacions sobrevingudes, com cadenes, roba, aigua, menjar, 
llocs per dormir... 

- Manca de planificació per evitar duplicar o triplicar serveis. 
- Incoherències per gestionar relleus. Ordres absurdes, com el fet de mantenir efectius d’ altres 

regions policials perllongant l’horari i els seu re torn, sense motiu.  
 

En definitiva el sindiCATCATCATCAT ha deixat clar als responsables de la DGP que el col·lectiu s’ha sentit 
desinformat, desbordat, impotent, desemparat, manca t d’ordres coherents, tirats a les carreteres i 
vies públiques, SOLS i ABANDONATS, EN RESUMIDES COM PTES AMB EL CUL A L’AIRE.  
 
El Sr. Delort després d’escoltar les “APORTACIONS CRÍTIQUES ”  dels sindicats, ha manifestat ser 
receptor de tot l’exposa’t i s’ha compromès a efectuar un retorn de totes les queixes i qüestions aportades 
per tal de recercar solucions a les mancances i disfuncions que ell mateix ha reconegut que ja havien 
estat viscudes l’any 2001, i malauradament  tornàve m a viure la setmana passada . També ha fet 
extensiu el reconeixement i la felicitació per la professionalitat demostrada per tots els agents que han petit 
les nevades en la seva jornada laboral, tot i que fins ara, no ho ha fet públicament, ni ho  ha fet arribar 
a qui realment pertoca, que sou VOSALTRES, ELS AGEN TS QUE SOU AL CARRER I ALS QUE  
VAREU PATIR LES NEVADES.  
 
Per cloure només dir-vos que hem viscut un altre acte de declaració de bones int encions , que amb el 
retorn, o no, quedarà tot tancat i que poder el que caldria és a qui pertoqui, assumir la responsabilitat del 
caos i la cadena de despropòsits viscuda a dins de la DGP. 
 
SALUT!! 
 

CATCATCATCATalunya 15 de març de 2010 


