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LA MANCA D’EFECTIUS POSA EN RISC LA SEGURETAT 
DE LA REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA SUD 

 
Sant Feliu de Llobregat, 19 de juliol  del 2018.- 

Preocupats! Cansats! I avergonyits! Podríem dir molts 
altres adjectius que defineixin l’estat d’ànim dels efectius 
del cos de mossos d’esquadra a la Regió Policial 
Metropolitana Sud. Però per respecte només direm 
aquests. 

La càrrega de treball que suporten els efectius de la nostra 
regió policial és cada vegada més elevada. I ho han de fer 
cada dia amb menys policies al carrer i a les comissaries. 
Sentim vergonya de l’actual situació i de no poder arribar 
allà on el ciutadà mereix, tot com a conseqüència de patir 

una situació alarmant de #sotamínims. 

Els efectius policials estan cansats de rebre el tracte que reben per part dels nostres 
representants polítics. Una qüestió tant prioritària i urgent com la manca d’efectius 
policials, que atempta directament contra el sistema de seguretat pública de Catalunya, 
hauria de resoldre’s de manera immediata.  

És per això que des del SAP-FEPOL mostrem la nostra preocupació per la seguretat de 
la ciutadania però també per la seguretat dels efectius policials. La nostra organització 
sindical porta dos anys denunciant dins la campanya #sotamínims la situació que pateix 
el nostre col·lectiu i la regió policial metropolitana sud no és una excepció. 

Situacions com torns de nit amb només tres agents per cobrir el servei de localitats amb 
milers d’habitants o alguna comissaria sense caps de torn no es poden permetre. La 
nostra organització sindical porta reclamant una bossa d’hores estructurals per a les 
Unitats de Seguretat Ciutadana des que es detectés aquesta situació global. 

El cos de mossos d’esquadra està #sotamínims! Estem per sota gairebé dos mil 
efectius policials dels que hauríem de ser. I els mossos i les mosses d’esquadra no som 
un cos, com el de mestres que si un es posa de baixa ràpidament és substituït. 

Per tant insistim! Preocupats! Cansats! I avergonyits! Des del SAP-FEPOL no ens 
cansarem en reivindicar mesures que serveixin per pal·liar aquesta greu deficiència i les 
hores estructurals, ara per ara, són l’única solució.  

Des de la Secció Sindical del SAP-FEPOL a la RPM Sud instem al Departament 
d’Interior, al Parlament i a la Generalitat de Catalunya a posar solucions urgents abans 
que no tinguem que lamentar, qüestions que és deure nostre evitar!  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


