Presentació de la proposta del nou decret d’estructura de la
funció policial de la Direcció General de la Policia
Dilluns 4 de juny ens van convocar per parlar de la proposta del nou decret d’estructura de la
funció policial de la DGP, sobre aquesta, malgrat que la reunió va ser llarga, farem un comunicat
molt breu:
Reforcen l’aspecte territorial de l’estructura, volen que el CME es regeixi per un principi de
proximitat, on les víctimes i els ciutadans estiguin molt presents a l’hora d’organitzar els serveis.
Aquesta nova estructura vol reduir el pes dels serveis centrals i eliminar aquells criteris de
la doble dependència (per exemple de trànsit, entre les Regions i la Divisió).
Però la realitat amb la que s’han trobat tampoc permet exactament treballar igual amb la
territorialitat, per exemple, ASA (Aeroport del Prat) tornarà a dependre de la Metro Sud, però en
canvi, els centres penitenciaris, malgrat estar ubicats a territoris concrets, seguiran depenen de
penitenciaris, que passarà a ser una Divisió.
Amb tota aquesta diversitat volen que el tracte amb el ciutadà sigui el mateix allà on
estiguem, fet que veiem molt difícil, de fet, ja sabem el que costa homogeneïtzar sistemes
de treball i la facilitat en que al CME trobem “regnes de taifes”...
Només ens han facilitat l’esquema de la proposta, no ens volen facilitar la proposta del text
del Decret, per tant, no cal que fem aportacions. És evident que estem de convidats de
pedra, per cobrir l’expedient, no podem analitzar les funcions encomanades, ni les
relacions que s’establiran, ni tants altres aspectes que un esquema d’estructura no diu...
Hem preguntat per situacions que afecten al mosso i que no sabem veure qui d’aquesta estructura
s’encarregarà de millorar: PGA, felicitacions, funcionament de la DAI, sistemes d’accedir a
determinades tasques dins l’ABP -qui va a ORC, a OAC, a l’OS, a proximitat, a fures...-, no hem
obtingut resposta. Pel que fa a la DAI i les felicitacions ens remeten al DG, per la resta al Pla de
Carrera professional... va per llarg doncs, no sembla que tinguin pressa per millorar aquestes
situacions.
També hem demanat com pensen arreglar el tema de les Sales, no ho saben, de moment al
nou decret no les toquen, ara toca fer un estudi de com arreglar la GRAN PIFIADA de les
super-sales.
Al CAT no ens han convençut gaire, ni ens sembla un canvi gaire consistent, ni tampoc que hagin
previst mecanismes reals, eficients i contundents per homogeneïtzar i millorar la situació del
mosso.
Caldrà estar atents als canvis, i denunciar tots aquells greuges que el canvi de sistema pugui
produir.

Salut!!!

CAT,
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