
 

CAT-ME, Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos d'Esquadra 
Cristóbal de Moura, 105-111,  2, 4  |  08019 Barcelona  |  Tel. 934 850 350  |  www.elsindi.cat  | cat@elsindi.cat  

 

 
 
 

VISITA AL "XIRINGUITO" DE LA JONQUERA 
 

 
Avui hem presenciat una pantomima més. Arran de la denúncia a Inspecció de Treball s’ha aixecat 
una acta de les deficiències tècniques de la CD de La Jonquera. 
 
Cal dir que, des de que es va inaugurar “el Xiringuito”, el CAT-ME ha denunciat la manca de 
seguretat i deficiències greus que presenten aquestes instal·lacions, demanant el tancament 
d’aquesta vergonyosa “comissaria” fins que la Generalitat ubiqui la CD de La Jonquera en unes 
dependències òptimes i dignes d’una Policia i Societat del segle XXI. L’enllaç del comuniCAT  
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/barraco.pdf  
 
Avui, com a conseqüència de l’Informe de Treball, els sindicats, Cap d’Administració de RPG i 
una tècnica en prevenció de riscos laborals del Departament d’Interior, han valorat les deficiències 
detectades: extintors en llocs o alçades incorrectes, passos de porta amb desnivells, manca de 
senyalització de sortida...  
 
Tot això és ficar palla a l’ull per no reconèixer l’absurditat de la qüestió. UN BUNGALOW NO 
POT SUBSTITUIR PROVISIONALMENT NI INDEFINIDAMENT LES NECESSITATS 
D’UNA COMISSARIA DE POLICIA, ESPECIALMENT EN QUANT A SEGURETAT I 
AUTOPROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I DELS SEUS TREBALLADORS/RES.  
 
En aquest “xiringuito”, hi ha greus deficiències com: finestres sense cap altre mesura de seguretat 
que la tanca de l’alumini, no hi ha ballat de perímetre, ni detectors d’exteriors ni interiors.... Unes 
dependències on no hi ha presencia policial les 24h i es deixen indeterminat nombre d’armes, 
arxius, ordinadors i material d’importància rellevant...   
 
Per tot això, el CAT-ME segueix demanant el tancament del mòdul prefabricat. Si les necessitats 
de tenir una CD a La Jonquera són reals i no estan supeditades a interessos polítics ni a comoditats 
jeràrquiques per manar un “cortijo” al costat de casa, que ubiquin aquesta CD en un lloc òptim en 
el municipi, amb implicació municipal, comarcal i de totes les parts interessades en tenir una 
comissaria a La Jonquera. 
 
 
 
 
CATalunya, 16 de juliol de 2013 
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