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CONSELL DE LA POLICIA EXTRAORDINARI 
 24/10/2022 

 
 

Ahir vam tenir una trobada de Consell de la Policia per a tractar el tema pel que hem estat 
tristament notícia, la destitució del Comissari en Cap i el nomenament del comissari Sallent com a 
substitut. 
 

- Seguim sent notícia, als mitjans de comunicació els hi agrada fer safareig i el CME és un 
colador de titulars que entusiasmen a la premsa groga i als partits polítics. Aquesta 
situació afecta a la imatge del cos i a la percepció que la ciutadania i els agents del propi 
cos tenen dels nostres comandaments superiors. El CAT va demanar que facin el possible 
per millorar la relació entre els màxims comandaments, doncs pensem que tenim l’enemic 
a casa i ens fa un trist favor. 
 

- El Conseller i el Director general de la Policia segueixen apostant per un sistema de 
comandament del CME coral, d’equip, en el que hi hagi debat i decisions 
consensuades. Al CAT ja ens vam pronunciar en el seu moment sobre el que pensàvem 
d’aquest canvi, i el veiem molt positiu. De l’equip que ens van presentar a principis d’any 
només ha marxat el comissari Estela, per tant, esperem que hi hagi continuïtat en la tasca i 
els canvis que estaven fent, al CAT volem uns caps policials que vulguin escoltar a les 
bases del col·lectiu, que estiguin disposats a millorar les nostres condicions 
laborals, que apostin per l’empatia, la igualtat, la professionalitat, la conciliació i la 
integració. Al CAT hem aprofitat per demanar, una vegada més, un canvi en el 
sistema de valoració (PGA-07), volem un sistema circular, on els subordinats puguin 
també valorar als seus comandaments. 

 
- No és cert que el comissari Estela sigui una persona masclista i que el fet que hagin 

sortit 4 comissàries i 2 comissaris hagi estat el motiu de la seva desavinença. Pel 
que vam poder parlar i copsar del comissari Estela sabem que és un home molt 
professional i molt respectuós en tots els aspectes. Barrejar aquest tema de gènere ha 
estat mesquí, és possible que ell preferís alguna altra persona de la llista final de 
comissaris, però el fet està relacionat en les capacitats i habilitats que ell 
recomanava o considerava, no en el seu gènere. Al CAT pensem que cal incidir en el 
pla d’igualtat d’una manera més proactiva i pedagògica, el que cal és deixar de 
polemitzar en el tema de quotes i fer més incidència en la igualtat i la conciliació, que 
ningú oblidi d'on venim, la primera promoció de mossos de la democràcia va ser únicament 
masculina, alguns d’aquella promoció són ara comissaris i intendents, han passat molts 
anys, però seguim vivint en una societat encara molt masclista i patriarcal. 
 

- El Conseller no té cap intenció de fer canvis imminents en la Prefectura i el 
Comissari en Cap, com ha sortit a la premsa, on asseguraven que en uns mesos 
seria anomenada una Comissaria en Cap. De fet, pensa, igual que nosaltres, que el 
CME ara més que mai necessita un període d’estabilitat i tranquil·litat. Esperem que 
sigui així. 

 
SALUT!!! 

CATalunya, a 25 d’octubre de 2022 
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