Els Mossos d'Esquadra nomenen vuit comissaris
Dimecres, 23 de desembre de 2009

Per primer cop una dona s'incorpora a la cúpula de la policia catalana
Amb el nomenament de vuit comissaris, el Cos de Mossos d'Esquadra organitza la seva estructura en cop
acabada la fase de desplegament. Els nous comissaris, sumats als nou que ja hi havia, conformen la cúpula
del cos policial català. Aquests nomenaments responen a les necessitats organitzatives del Cos de manera
que aquest pugui donar el millor servei possible a la ciutadania de Catalunya.
És de destacar que, per primer cop, una dona s'incorpora a la màxima línia de comandament dels Mossos
d'Esquadra. Cristina Manresa, nascuda a Barcelona i de 41 anys, és Llicenciada en Història de l'Art i
Diplomada en Criminologia. Actualment és la cap de l'ABP Sants-Montjuic, lloc que ocupa des de l'any 2007.
Va ingressar en el cos de Mossos d'Esquadra l'any 1991. Entre altres destinacions operatives en podem
destacar les de sotscap de l'ABP Selva Litoral fins l'any 2004 i cap de l'ABP Gracia fins l'any 2007. Forma
part del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya en qualitat de Vocal. El passat mes de gener de 2009 va
ser convidada per l'organització no governamental O'dam ONGd per participar en el projecte de Prevenció
de la Mutilació Genital Femenina a la regió oest de Gàmbia.
El nomenament s'ha produït un cop els candidats han superat amb èxit el curs d'adequació que han realitzat
a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya entre el 9 de novembre i el 18 de desembre.
Els nous comissaris de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra són:
Josep Lluís Trapero, actual cap de la Divisió d'Investigació Criminal
Adolf Broch, actual cap de la Divisió d'Informació
Sergi Pla, actual cap de la Divisió de Trànsit
Ferran López, actual cap de la Regió Policial Metropolitana Sud
Miquel Esquius, actual cap de la Regió Policial Central
Joan Figuera, actual cap de la Regió Policial Terres de l'Ebre
Cristina Manresa, actual cap de l'Àrea Bàsica Policial Sants-Montjuïc (Barcelona)
Bernat Baró, actual cap de l'Àrea Bàsica Policial Badalona
A continuació, el nou mapa d'alts comandaments de la diferents Regions Policials:
Regió Policial Metropolitana Barcelona: comissari Joan Carles Molinero
Regió Policial Metropolitana Nord: comissari David Piqué
Regió Policial Metropolitana Sud: comissaria Cristina Manresa
Regió Policial Girona: comissari Joaquim Belenguer
Regió Policial Ponent: comissari Joan Figuera
Regió Policial Central: comissari Joan Francesc Martínez Roma
Regió Policial Camp de Tarragona: intendent Jaume Giné
Regió Policial Pirineu Occidental: intendent Ramon Calsina
Regió Policial Terres de l'Ebre: intendent Xavier Monclús
Canvis a la Subdirecció Operativa de la Policia de la Generalitat i Comissaries Generals
Amb la reestructuració actual, es potencia la Subdirecció Operativa de la Policia de la Generalitat (SOP)
amb la creació de la figura del Coordinador de Serveis, en assistència al màxima comandament policial del
cos, el subdirector operatiu, comissari Josep Milan. Aquesta càrrec recau en el nou comissari Ferran López,
fins ara cap de la Regió Policial Metropolitana Sud.
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En la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC), el nou comissari Josep Lluís Trapero deixarà el
càrrec de cap de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) per assumir les funcions de sotscap de la CGIC.
El cap de la Comissaria General de Recursos Operatius serà el nou comissari Sergi Pla. El comissari Joan
Martínez Roma serà el nou cap de la Regió Policial Central.
La Comissaria General de Planificació i Ordenació es manté sense canvis, al capdavant de la qual continua
el comissari Emili Quevedo.
Podeu trobar el currículum de cada un dels nous comissaris a la web de la Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat.
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