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Divendres dia 18 de març  es va celebrar la reunió amb el Cap de la Regió Policial de 
Manresa i amb la Cap d’Administració i Serveis. 
 
Des del CAT vàrem exposar els següents: 
 
MANRESA: 
- Es va fer entrega i posar en coneixement del Comissari l’informe d’identificació dels riscos 
laborals al laboratori de l’Àrea Tècnica d’Investigació de l’ABP de Manresa presentat pel 
CAT a la Subdirecció General de Recursos Humans de la DGP. En aquest informe el CAT 
detalla greus problemes i es va demanar al Comissari que des de la Regió donés 
importància de l’assumpte per arranjar els problemes detectats. 
- En la mateixa línia vàrem explicar l’informe presentat pel CAT a la SGRH del risc 
d’allunatge que existeix en la comissaria de Manresa. El CAT demana posar les mesures 
adients per solucionar el risc potencial d’allunatge en aquesta comissaria. 
- Tir . Des del CAT vam demanar que l’Administració es posés en contacte amb la nova 
junta gestora del tir de Manresa per sol· licitar que més de 200 mossos no s’hagin de  
desplaçar a Vic a realitzar la formació de tir i les realitzin a Manresa. La contesta de 
l’Administració va ser que aquest any seria impossible doncs ja s’havia signat les condicions 
del 2011. El CAT intentarà intervenir entre la junta del tir i l’Administració per no 
esperar un any més de desplaçaments, que comporten despeses de diners i temps.  
 
CP LLEDONERS: 
- Es posa en coneixement del Comissari el malestar dels agents de Lledoners per treballar en 
un Q5M per l’augment de romanent que provoca aquest tipus de quadrant i pel greuge 
comparatiu que pateixen respecte a la resta d’agents que treballen a la regió. També, i en la 
mateixa línia de l’anterior, vàrem demanar solució per la doble dependència (APEN-Regió). 
Les respostes: la Regió respon que només és competent en un petit apartat logístic com el 
subministrament de material d’oficina o material fungible i d’imputació al PGH, la 
planificació dels agents de Lledoners l’ostenta APEN. El CAT, com sabeu, ha decidit 
iniciar una campanya per assolir uns horaris estables.  
 
- Es demana una torradora pel CP, l’Administració explica la triple dependència del CP 
en temes de material (APEN-REGIÓ-JUSTICIA) També la Cap d’Administració diu que la 
torradora no és un utensili que hi ha en les comissaries pels mossos, si no que és per escalfar 
els entrepans dels detinguts, en qualsevol cas la petició s’ha de traslladar a la direcció del 



 

Centre penitenciari que és qui ha de determinar el mobiliari de les seves dependències. 
També vam demanar que es dotés de GEL DESINFECTANT per les dependències del CP. 
 
- Demanda d’un vehicle de paisà per desplaçaments a altres dependències o judicis... La 
Regió ens remet a l’APEN. 
 
VIC: 
- El CAT posa en coneixement les precàries condicions de treball de la Unitat d’Investigació 
i Científica per la manca d’espai que pateixen. El comissari manifesta que és coneixedor del 
problema i que ja s’ha efectuat demandes de solució però que no hi ha respostes. El CAT es 
compromet a efectuar un informe de la situació de la comissaria de VIC, així com de les 
possibilitats d’ampliació de les dependències d’investigació. 
 
SOLSONA: 
- Es trasllada a la Regió la queixa per la poca funcionalitat dels vehicles X-Trail per la 
manca d’operativitat en llocs de difícil accés o en condicions dificultoses per neu o aigua. Es 
demana que des de la Regió es realitzin informes desfavorables d’aquests tipus de 
vehicles i es demanin veritables 4X4 i també rodes de contacte per l’hivern per a la 
resta del parc mòbil. 
- El CAT demana que des de la Regió es realitzin informes de les baixes temperatures de la 
zona per tal dotar als moss@s de roba de muntanya.   
 
El Comissari i la Cap d’Administració van informar que la difícil situació econòmica 
del Departament està provocant la paralització de la facturació i d’altres com futures 
retallades del parc mòbil, material, reparacions... 
 
El CAT és realista amb la situació i no demana més d’allò que no passi per les mínimes 
condicions per exercir la nostra feina, horaris dignes i respecte dels nostres drets.  
 
 

US ENCORATJO A QUE UTILITZEU L’ÚNIC 
SINDICAT QUE ES PREOCUPA PER MILLORAR LES 
CONDICIONS DEL VOSTRE LLOC DE TREBALL 

   
          

 
 
 

Ramón Labrador Belzunces 
Delegat Territorial del CAT-ME a la RPC 
659775350 cat.rpc@gmail.com  
 
 
 
 
Manresa a 19 de març de 2011 


