
 

 
 

REUNIÓ AMB LA REGIÓ POLICIAL CENTRAL   

10 JULIOL DE 2013 

 
La primera reunió amb el nou Cap de la RPC, Comissari Sergi Pla, la Cap 

d’Administració Sra. Teresa de Benito i els sindicats representatius al Cos, va ser 
quasi de presentació entre els assistents, tot i això, els temes tractats van ser els 

següents: 
 

- Varem traslladar al Comissari la possible manca de informació, per 

tant  de irresponsabilitat del qui pertoqui en quan a no donar 
novetats pels incidents del tiroteig del Berguedà en els brifings. El 

Comissari ens assegura que totes les unitats van ser informades.  
- Estat de les comissaries, especialment la de VIC; Porta d’accés dels 

Mossos a la comissaria de Manresa; Cadires de comissaries, 

Reposició de paper higiènic i de mans. La Cap d’Administració informa: 
la placa del sostre de Vic és la humitat per condensació i es canviarà. És de 

mala solució la porta de Manresa, explica que aquest accés no està 
dissenyat per l’ús obligatori que se’l requereix. Les cadires malmeses es 
reparen i tapissen, les que són viables.  

- S’informa al Comissari de la necessitat d’implantar el Q5 a Trànsit 
Igualada per la manca d’efectius i la problemàtica que això genera. 

L’SME s’afegeix a la demanada.  El Comissari, tot i el coneixement que 
té de trànsit i quadrants, tira pilotes fora cap a la DT, però entra a 
puntualitzar com una causa directa a la manca d’efectius, l’absentisme. Tot 

i donar-lo per sabut, se li recorda al Comissari, que l’absentisme es localitza 
quasi absolutament en l’entorn dels escamots, en cap cas en la jeràrquica 

ni l’entorn d’oficina, és obvi, que és el col·lectiu que més pateixen les 
mancances, canvis de torns, climatologia...  

- Es pregunta al Comissari del per què de l’obligació de fer alguna nit 

a les persones que tenen prescripció mèdiques. Informa que està 
motivat dins del context de les necessitats del servei, manca d’efectius i 

sempre amb l’acceptació de la persona afectada... segons el Comissari. 
     El CAT aconsella seguir el consell http://www.elsindi.cat/pdf/salut_laboral/perversaDGP.pdf 

 

Per seguir treballant i explicar tot allò que està passant en el sí de la Policia Mossos 
d’Esquadra, tenim que saber-ho, per això és necessària la vostra col·laboració.  

 
 
Manresa a 10 de juliol de 2013  

 
Ramón Labrador Belzunces 

Delegat del CAT-ME a la RPC 
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