Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra

MODEL DE COMUNICACIÓ DE TEMES DE L’ORDRE DEL DIA PER AL CONSELL DE LA POLICIA

TEMA
DIVISIÓ D’AFERS INTERNS – PROHIBICIÓ D’UTILITZAR ALS AGENTS DE MOSSOS COM A CORREUS
CESSAMENT DEL CAP DE LA DAI SR. JAUME GARCIA VALLS

OBSERVACIONS
La Divisió d’Afers Interns pateix un ODI patològic vers a tots els agents del cos de Mossos d’Esquadra, amb l’excepció del
Major Trapero amb qui actua amb benevolència i saltant-se totes les seves pròpies normes.
S’ha posat de moda que ara, els mossos d’esquadra, tingui la funció de ser “correus” notificadors de procediment
administratius oberts per la Divisió d’Afers Interns.
És totalment il·legal aquesta actuació, sense cap tipus d’emparament, i sense que les funcions del mossos siguin la de
correus d’una Divisió –la d’Afers Interns- que està separada de la Prefactura de la Policia.
Malgrat s’ha posat en coneixement que es IL·LEGAL aquesta actuació, el cap de la DAI Sr. Jaume Garcia Valls ha actuat
d’esquena a la legalitat vigent, amb consentiment del Director General de la Policia.
S’ha destinat efectius de mossos mobilitzats pel Dispositiu Àgora, amb càrrec als diners públics, per fer-los servir com a
“correu”. Entre aquests un sotsinspector.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra
PROPOSTA
Aprovar MOCIÓ I PROPOSTA adreçada al responsable del Departament d’Interior consistent en què:
a) Es doni les instruccions corresponents a la Divisió d’Afers Interns per tal que deixi d’utilitzar als mossos com a correus
dels procediments administratius disciplinaris.
b) Que es cessi al cap de la Divisió d’Afers Interns Sr. Jaume Garcia Valls per les irregularitats comeses.
c) Es doni compte a la Fiscalia per suposada usurpació de funcions en el fet de donar ordres per fer de correus als
agents del CME, malversació de diners públics per la seva utilització dins l’hora del servei i suposada prevaricació.

ADMINISTRACIÓ / ORGANITZACIÓ SINDICAL QUE FA LA COMUNICACIÓ

USPAC

