
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ANEM PER FEINA SR. DIRECTOR  
 
Ahir dia 19 vàrem ser convocats a una reunió de presentació del nou Subdirector de 
Recursos Humans Sr. Josep Maria Sans Rodríguez, un acte amb total caire protocol·lari 
on el Director General es va encarregar d’efectuar la presentació del nou càrrec, per 
passar a donar la paraula al presentat per tal d’ampliar-nos la informació curricular. 
 
Un cop presentat i quan ja es donava per  tancada la presentació, des del CAT es va 
demanar la paraula ja que ningú va mostrar ganes de fer-ho. Nosaltres volíem aprofitar 
l’oportunitat de poder expressar directament al  Director el grau d’encabronament que 
portem derivat de la inactivitat que està imposant el Departament  en tots els àmbits. El 
CAT té més de vint escrits registrats sense resposta,  no s’ha convocat cap reunió de les 
comissions tan sols iniciades. El silenci del Departament ha estat l’única mostra de 
diàleg, des del juny no tenim data de reunió al Consell de Policia, be, tot plegat una 
presa  de pèl.  
 
No pot ser que el nou govern del Departament en quasi un any de mandat només ha 
estat capaç d’iniciar tres comissions -la d’horaris ja estava creada- les quals estaven 
buides de contingut i amb clara intenció de dilatar en el temps qualsevol intenció de 
millora pel col·lectiu. 
 
El reconeixement del Director a les nostres denúncies ens va sorprendre, afegint que per 
aquest motiu es feia aquest canvi de titular de la Subdirecció (amb clara intenció 
d’esquivar responsabilitats, quan potser el seu canvi també seria efectiu......) i que es 
faria imminent la incorporació d’un nou Cap a l’Àrea de Relacions Laborals, la qual 
cosa dinamitzarà la relació que ha d’haver-hi amb les organitzacions sindicals 
representatives al Cos de Mossos d’Esquadra.  
 
Finalment vam expressar que calia, degut al seu ampli àmbit de gestió i presència, un 
canvi estructural important per que aquesta Subdirecció fos realment efectiva. La DGP 
per la seva magnitud requereix un grau d’implicació difícilment assolible per una sola 
persona.  
 

  ANEM PER FEINA JA!! SR. DIRECTOR!!! 
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