
 

 
 
 
 
 
 

 
Sr. Manel Prats i Peláez 
Director General de la Policia 
 

ASSUMPTE:  Citacions de la Divisió d’Afers Interns  
 
 
Sr. Director, 
 
Des de la Divisió d’Afers Interns es cita amb assiduïtat o quasi sempre als mossos a 
comparèixer a les dependències de la DAI per tal de prendre declaracions. És cert 
que per realitzar les oportunes diligències de les informacions reservades o ja en 
procés d’instrucció d’expedients disciplinaris, l’instructor ha de citar als testimonis que 
cregui adients per garantir i legitimar la fase d’ instrucció.  
 
Per norma o costum, tal i com he expressat anteriorment, la citació sempre és a la seu 
de la DAI, concretament a la  comissaria de Les Corts. Tan se val si hi ha una o varies 
persones d'una mateixa destinació citades pel mateix cas i sovint, fins i tot, del mateix 
escamot. Això implica un major cost en despeses de quilometratge i possibles dietes 
en funció de les persones citades.   
 
La situació econòmica actual tal i com ha manifestat tant vostè com altres 
representants de l’administració, és de constrenyiment total de la despesa i de l’estalvi 
absolut en despeses que es poden suplir o reduir.  
 
Sovint ens trobem que els testimonis, imputats, etc..., que han de comparèixer per tal 
de declarar, tenen coincidència en el lloc de servei i molts cops en el lloc de 
residència. Per això i en un temps de retallades i d’austeritats a l’administració, per tal 
d’evitar despeses innecessàries i desplaçaments quilomètrics de varis mossos d’una 
mateixa destinació li demanem que ordeni a la Divisió d’Afers Interns,  que siguin 
les persones Instructores qui es desplacin a les de pendències de destí dels 
mossos citats quan aquests siguin més d’un els que han de comparèixer per 
una mateixa causa.       
 
 
Atentament,  
 
 
Ramón Labrador Belzunces. 
Delegat del Sindicat CAT-ME 
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