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A LA “DAI” LI RELLISCA LA SEGURETAT 

DELS CIUTADANS I LA DELS MOSSOS 
 
 

Companys de l’ARRO van realitzar una actuació molt meritòria, el passat mes 
de juliol a l’AP-7, aconseguint aturar i detenir un vehicle escàpol d’un control 
policial, en el qual hi van trobar uns 700 kg d’haixix (tot això va ser publicat). 
 
Els nostres companys/es esperaven ser felicitats per la seva meritòria 

actuació, però en comptes d’això, van rebre una trucada de la Inquisitorial 
Divisió d’Afers Interns (DAI), en la qual els hi comunicaven que se’ls havia 
obert una Informació reservada (IR) a instàncies del Director General de la 
Policia.  
 
El Sr. Jaume Garcia Valls cap de la DAI, assegut al seu despatx de 
Barcelona, ha acordat citar a tots els agents, el mateix matí, allà on ell té el 
seu despatx, deixant desproveït els serveis d’ordre públic a Salou i a tot 
el Camp de Tarragona. 
 

Aquest és un exemple més, dels centenars que hi ha, de l’ús i abús de poder 
del cap de la DAI Sr. Jaume Garcia Valls, com per exemple citar als agents 
estant baixa mèdica o utilitzar com a correus als agents del CME. No té en 
compte ni la seguretat pública ni la seguretat dels agents; fa treballar de 
“correus” per a notificar cartes als agents d’USC per no moure els seus efectius 
de la DAI, tot estan en dispositius especials com l’Àgora; li dóna igual que 
quedi desproveït qualsevol servei, obliga a anar a declarar i desplaçar-se 
centenars de quilòmetres als agents, sota l’amenaça de sancions disciplinàries 
per no obeir les seves ordres, no té en compte els períodes de descans ni quan 
hi ha torns de 12 hores, accedeix a dades personals dels agents en 
procediments penals on no són part i, inclús, aporta a procediments penals on 
hi ha altres parts que no són policies, informació mèdica dels mateixos agents. 
 
 
USPAC demana que el Director General de la Policia sigui valent i cessi de 
forma immediata pel bé del cos i de la seguretat ciutadana al cap de la DAI 

Sr. Jaume Garcia Valls. 
 

 

PROU DELS ABUSOS I DE LA CLANDESTINITAT DE LA DAI !!! 


